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

חזרת מלכות דוד, בריאה חדשה לקראת גאולת ישראלקבלת מלכות ה' של ישראל והעמיםשיקום לאחר החורבן לעולם שכולו שבת ספר חמישיספר שלישי

הספר הרביעי = ספרו של משה: משה מוזכר בכל ספר תהלים רק 8 פעמים, מתוכם 7 פעמים בספר הרביעי

ע"ז )כא( ָנִחיָת ַכֹּצאן 
ַעֶּמָך ְּבַיד ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן 

צ' )א( ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש 
ָהֱאֹלִהים ֲאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה 

ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדר

ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהֹרן  ֹמֶׁשה  )ו(  צ"ט 
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו

ֹקִראים ֶאל ה' ְוהּוא ַיֲעֵנם

ק"ג )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלֹמֶׁשה ִלְבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו

ק"ה )כו( ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו
ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו 

ק"ו )טז( ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶׁשה ַּבַּמֲחֶנה 
ְלַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ה' )כג( לּוֵלי ֹמֶׁשה 

ְבִחירֹו )לב( ַוֵּיַרע ְלֹמֶׁשה

צ"ה )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור 
ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם ְוֵהם ֹלא 

ָיְדעּו ְדָרָכי

 
ק"ג )ז( יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלֹמֶׁשה ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו

מזמור פ"ט מעצב את הספר הרביעי:

פ"ט )מח( ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ָכל ְּבֵני ָאָדם

ַּדָּכא  ַעד  ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  צ' 
ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם

פ"ח )טו( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני
פ"ט )מז( ָמה ה' ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח

ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  ֹיֵׁשב  )א(  צ"א 
ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן

פ"ט )כז( הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְיׁשּוָעִתי

צ"א )טו( ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו 
ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה 

פ"ט )נב(  ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ה'
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך

צ"ב )י( ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך ה' ִּכי 
ִהֵּנה ֹאְיֶביָך ֹיאֵבדּו

פ"ט )כז( ֵא-ִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי
)מד( ַאף ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו

ה'  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז(  צ"ב 
צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו

ְלִמְׂשָּגב  ִלי  ה'  ַוְיִהי  )כב(  צ"ד 
ֵוא-ֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי

ַלה'  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א(  צ"ה 
ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו

)י( ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים  פ"ט 
                )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים ָידֹו

ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו  

צ"ג )א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש:
)ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה'... ְנָהרֹות 

קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות
)ד( ִמְׁשְּבֵרי ָים

ֵּגִאים ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  )ב(  צ"ד 

צ"ו )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף

פ"ט )ה( ּוָבִניִתי ְלֹדר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה )טו( 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק 
ְלעֹוָלם  ַזְרעֹו  )לז(  ָׁשָמִים  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי )מה( ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ 

ִמַּגְרָּתה

צ"ג )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז 
ֵמעֹוָלם ָאָּתה

צ"ד )כ( ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּוֹות 
ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק

ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  צ"ז )ב( 
ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו

פ"ט )יח( ּוִבְרֹצְנָך ָּתרּום ַקְרֵננּו
)כה( ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו

ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט(  צ"ב 
ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ה' 

ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן

ָּכל  ַעל  הּוא  ְוָרם  )ב(  צ"ט 
ה'  רֹוְממּו  )ה.ט(  ָהַעִּמים 

ֱאֹלֵהינּו

צ"ג )ד( ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה'

פ"ז )ה( ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון
פ"ט )כח( ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ

צ"א )א( ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון
)ט( ַמְחִסי ֶעְליֹון

צ"ט )ט( ִּכי ַאָּתה ה' ֶעְליֹון 
ַנֲעֵליָת  ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל 

ַעל ָּכל ֱאֹלִהים
צ"ב )ד( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון

ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  פ"ח 
ָּבֲאַבּדֹון

ָוֹדר  ְלֹדר  ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ה'  ַחְסֵדי  )ב(  פ"ט 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  )ג(  ְּבִפי  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע 
ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ָבֶהם  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם  )כט(  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי 
ָאִפיר  ֹלא  ְוַחְסִּדי  )לד(  לֹו  ֶנֱאֶמֶנת  ּוְבִריִתי 
ֵמִעּמֹו ְוֹלא ֲאַׁשֵּקר ֶּבֱאמּוָנִתי )נ( ַאֵּיה ֲחָסֶדיָך 

ָהִראֹׁשִנים ֲא-ֹדָני ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך

צ"ב )ג( ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך 
ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות

צ"ח )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו 
ֶוֱאמּוָנתו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל

ק' )ה( ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו 
ְוַעד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו

פ"ט )נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ה' ֲאֶׁשר ֵחְרפּו 
ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך 

ק"ב )ט( ָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני 
אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו

פ"ט )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו 
ּבּוָׁשה ֶסָלה

ק"ב )כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך ֹּכִחי 
ִקַּצר ָיָמי

ָּבִניםפ"ט )כז( הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ק"ג 

ָוֹדר  ְלֹדר  ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ה'  ַחְסֵדי  )ב(  פ"ט 
אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי )ד( ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי

ק"א )א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ֶחֶסד 
ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה ְלָך ה' 

ֲאַזֵּמָרה

ְּבַחָּיי  לה'  ָאִׁשיָרה  )לג(  ק"ד 
ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי

מקבילות חשובות לאורך הספר הרביעי:

ק"ב )א( ְּתִפָּלה ְלָעִניצ' )א( ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה

צ' )ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום ֶאְתמֹול )ט( ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו 
ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּוֹרת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי  )י(  ֶהֶגה 

ָׁשָנה )טו( ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה

ק"ב )כה( ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך
)כח( ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא 

ִיָּתּמּו

ק"ב )כזּ( ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּוצ' )ה( ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף )ו( ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף

צ' )ו( ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש
ק"ב )ה( ַוִּיַבׁש ִלִּבי 

)יב( ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש

צ' )יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך
)טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם

ק"ב )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה 
)כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו

צ"ד )ג( ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה' ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו 
)ד( ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון
)ח( ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו

)כג( ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם ּוְבָרָעָתם 
ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ה' ֱאֹלֵהינּו

ק"א )ב( ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי )ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר 
ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית )ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ  ְלַהְכִרית 

ֵמִעיר ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון

צ"ב ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון 
ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד

)י( ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון

ק"זק"וק"הק"דק"גק"בק"אפ"ט מלכות
 בית דוד
וחורבנה

תפילה למשה 
איש 

הא-להים

ישב בסתר 
עליון בצל 
שדי יתלונן

אל נקמות ה' 
אל נקמות 

הופיע

לדוד מזמור 
חסד ומשפט 

אשירה

ברכי נפשי 
את ה'

הודו לה' 
קראו בשמו

לדוד ברכי 
נפשי את ה'

תפילה לעני
 כי יעטף

הללויה הודו 
לה' כי טוב

ה' מלך 
גאות לבש

מזמור שיר 
ליום השבת

קיבוץ גלויות
וגאולת ישראל

ק' צ"טצ"חצ"זצ"וצ"ה

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

פתיחת המזמור
פ"ט )ב( ַחְסֵדי ה' עֹוָלם ָאִׁשיָרה

חתימת המזמור
ק"ז )מג( ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'

פ"ט )לג( ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם
ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם

ק"ז )יז( ֱאִוִלים ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם 
ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו

צ' )יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי 
ְוִהָּנֵחם ַעל-ֲעָבֶדיָך

)יד( ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך
 

ק"ו )מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו 
ַוִּיָּנֵחם ְּכֹרב ֲחָסָדיו

מזמורים צ' - צ"ד
שיקום ושמירת ה' לקראת עולם שכולו שבת עם תיקון העולם  פ"ט • מלכות בית דוד וחורבנה

צ"ח )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל:ֹ )ג( ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות
ק' )ה( ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו

)י( ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך ה' ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶוןפ"ט )נב(  ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ה' ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך

צ"ה )א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:)כב( ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵוא-ֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה' צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹופ"ט )כז( ֵא-ִלי ְוצּור ְיׁשּוָעִתי: )מד( ַאף ָּתִׁשיב צּור ַחְרּבֹו

צ"ט )ב( ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים )ה.ט( רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵהינּו)ד( ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה')ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ה' )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנןפ"ט )יח( ּוִבְרֹצְנָך ָּתרּום ַקְרֵננּו: )כה( ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו

)ד( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון)א( ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון )ט( ַמְחִסי ֶעְליֹוןפ"ז )ה( ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹון: פ"ט )כח( ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ
צ"ט )ט( ִּכי ַאָּתה ה' ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת 

ַעל ָּכל ֱאֹלִהים
פ"ט )י( ַאָּתה מֹוֵׁשל ְּבֵגאּות ַהָּים 

)כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו

)א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש
)ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ... ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות )ד( ִמְׁשְּבֵרי ָים

)ב( ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים

צ"ו )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף

)י(ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת )יא( ה' ֹיֵדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם)ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדםפ"ט )מח( ְזָכר ֲאִני ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת ָכל ְּבֵני ָאָדם

)א( ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנןפ"ח )טו( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני: פ"ט )מז( ָמה ה' ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח

צ"ז )ב( ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו)כ( ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּוֹות ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק)ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתה

ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו )טו( ַׂשְּמֵחנּו )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן)יד( 

)ח( ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד)ו( ַּבֹּבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף

)ג(ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה' ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו )ד( ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון )טז( ֹּפֲעֵלי ָאֶון )כ( )ח( ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון )י( ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון)י( ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון
ֹיֵצר ָעָמל )כג( ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ה' ֱא-ֹלֵהינּו

ְלַהְכִרית  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָּכל  ַאְצִמית  ַלְּבָקִרים  )ח(  ק"א 
ֵמִעיר ה' ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון

)ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן)טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך )יז( ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו... ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו

)ה( ַעְּמָך ה' ְיַדְּכאּו ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו)ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה' ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים)ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם

ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ָיֵמינּו )יד(  ִלְמנֹות  ְׁשנֹוֵתינּו )יב(  ְיֵמי  )י(  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  )ט( 
ָיֵמינּו )טו( ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה

)יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע

)יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּדָך ה' ִיְסָעֵדִני)יב( ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך

)ד( ֹּפֲעֵלי ָאֶון )טז( ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי חֹק )כ( ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם)י( ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון

)ג( ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה' ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו)יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך

)ט( ִאם ֹיֵצר ַעִין ֲהֹלא ַיִּביט)יב( ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי)ח( ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט

)ה( ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים)טז( ֹאֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו

)כב( ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵוא-ֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי)ב( ֹאַמר ַלה' ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱא-ֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו )ד( ֶּתְחֶסה )ט( ַמְחִסי )יד( ֲאַׂשְּגֵבהּו

)ב( ֵמעֹוָלם )ה( ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש)ט( ְלֹעָלם )ג( ֶוֱאמּוָנְתָך )ו( ְמֹאד )יד( ְּבֵבית ה'

)ח( ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו)ז( ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת

)ט( ֲהנַֹטע ֹאֶזן ֲהֹלא ִיְׁשָמע)יב( ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני

ִּבְתִהָּלה)יד( ְּבַחְצרֹות ֱא-ֹלֵהינּו ַיְפִריחּו ֲחֵצֹרָתיו  )ד(  ק'  ְלַחְצרֹוָתיו  ּוֹבאּו  )ח(  צ"ו 

צ"ו )י( ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים צ"ז )יא( ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: )טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה' צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו
צ"ח )ט( ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים  צ"ט )ד( ֵמיָׁשִרים

)יא( ה' ֹיֵדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם)ו( בְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך

צ"ו )י( צ"ז )א( צ"ח )א()יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי ַחְסְּדָך ה' ִיְסָעֵדִני)א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט
ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה' ָמָלְך... ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט

צ"ז )יא( אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה)טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב

פ"ח )יב( ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ָּבֲאַבּדֹון
ָוֹדר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי )ג(  פ"ט )ב( ַחְסֵדי ה' עֹוָלם ָאִׁשיָרה ְלֹדר 
ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ָבֶהם  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם 
ְוַחְסִּדי  ֶנֱאֶמֶנת לֹו )לד(  ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  ֶאְׁשָמר לֹו  ִעּמֹו )כט( ְלעֹוָלם 
ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה  )נ(  ֶּבֱאמּוָנִתי  ֲאַׁשֵּקר  ְוֹלא  ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  ֹלא 

ֲא-ֹדָני ִנְׁשַּבְעָּת ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך

ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ֶסָלה  ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלֹדר  ּוָבִניִתי  )ה(  פ"ט 
ִּכְסֶאָך )ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם 

ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש ֶנְגִּדי )מה( ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה

מקבילות לאורך הפרקים:

ה'  ובעדות  בטבע  התבוננות  מתוך  ה'  מלכות 
הנאמנה בבית ה' לאורך ימים. צ"ג ה' בסתר עליון מהווה מחסה לבוטחים בו; ה' מבטיח 

לקוראים בשמו שמירה ואריכות ימים. צ"א שיבה לתורת משה: חיי אדם אפסיים וחולפים בגלל חמת 
ה' אך יש לשפר מעשי אדם לשם ה'.

המשורר שוב בוטח בה' מתוך אמונה בחסדיו;צ'
השמדת הרשעים והצלחת הצדיקים בבית ה'. ה' שופט הארץ מעניש את הרשעים ודואג לחלשים;צ"ב

גם הכסילים והבוערים יבואו לידי הכרה בתורת ה'. צ"ד

ְּבֵצל ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון   )א( 
ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח ּבֹו: ֹאַמר ַלה' ַמְחִסי   )ב( 

ִמַּפח ָיקּוׁש ִמֶּדֶבר ַהּוֹות: ִּכי הּוא ַיִּציְלָך   )ג( 
ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה  ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך   )ד( 

ִצָּנה ְוֹסֵחָרה ֲאִמּתֹו:  
ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: )ה( ֹלא ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה  

ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים: ִמֶּדֶבר ָּבֹאֶפל ַיֲהֹלְך   )ו( 
ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך   ִיֹּפל ִמִּצְּדָך ֶאֶלף   )ז( 

ֵאֶליָך ֹלא ִיָּגׁש:  
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ח( ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט  

ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: )ט( ִּכי ַאָּתה ה' ַמְחִסי  
ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ְּבָאֳהֶלָך: ֹלא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה   )י( 

ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: )יא( ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּלְך  
ֶּפן ִּתֹּגף ָּבֶאֶבן ַרְגֶלָך: )יב( ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך  
ִּתְרֹמס ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יג( ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדֹרְך 

ֲאַׂשְּגֵבהּו ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: )יד( ִּכי ִבי ָחַׁשק ַוֲאַפְּלֵטהּו  
ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה   )טו( ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו  

ֲאַחְּלֵצהּו ַוֲאַכְּבֵדהּו:  
ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: )טז( ֹאֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  

ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: )א( 
ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: טֹוב ְלֹהדֹות לה'  )ב( 

ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: ְלַהִּגיד ַּבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך  )ג( 
ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור: ַעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל  )ד( 

ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן: ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך  )ה( 
ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשֹבֶתיָך: ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ה'   )ו( 
ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת: ִאיׁש ַּבַער ֹלא ֵיָדע   )ז( 

ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב   )ח( 
ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד:  

)ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ה':
ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך ה'   )י( 

  ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון:
ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני  

ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים )יב( ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי  
  ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני:

ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה: )יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח  
ְּבַחְצרֹות ֱא-ֹלֵהינּו ַיְפִריחּו: )יד( ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ה'  

ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: )טו( עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה  
צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו: )טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה'  

ָלֵבׁש ה' ֹעז ִהְתַאָּזר ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש   )א( 
ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט:  

ֵמעֹוָלם ָאָּתה: ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז   )ב( 
ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ה'   )ג( 

ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים:  
ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים   )ד( 

  ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה':
ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד   )ה( 

ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים:  

ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיַע: ֵאל ְנָקמֹות ה'   )א( 
ָהֵׁשב ְּגמּול ַעל ֵּגִאים: ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ   )ב( 

ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ה'   )ג( 
ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק   )ד( 

ְוַנֲחָלְתָך ְיַעּנּו: ַעְּמָך ה' ְיַדְּכאּו   )ה( 
ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהֹרגּו   )ו( 

ְוֹלא ָיִבין ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: ַוּיֹאְמרּו ֹלא ִיְרֶאה ָּיּה   )ז( 
ּוְכִסיִלים ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: ִּבינּו ֹּבֲעִרים ָּבָעם   )ח( 
ִאם ֹיֵצר ַעִין ֲהֹלא ַיִּביט: )ט( ֲהנַֹטע ֹאֶזן ֲהֹלא ִיְׁשָמע  

ַהְמַלֵּמד ָאָדם ָּדַעת: ֲהֹיֵסר ּגֹוִים ֲהֹלא יֹוִכיַח   )י( 
ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל: )יא( ה' ֹיֵדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם  

ּוִמּתֹוָרְתָך ְתַלְּמֶדּנּו: )יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ְּתַיְּסֶרּנּו ָּיּה  
ַעד ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו ִמיֵמי ָרע  

ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעֹזב: )יד( ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש ה' ַעּמֹו  
ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: )טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט  

ִמי ִיְתַיֵּצב ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )טז( ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים  
ִּכְמַעט ָׁשְכָנה דּוָמה ַנְפִׁשי: לּוֵלי ה' ֶעְזָרָתה ִּלי   )יז( 

ַחְסְּדָך ה' ִיְסָעֵדִני: )יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה ַרְגִלי  
ַּתְנחּוֶמיָך ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: )יט( ְּבֹרב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי  

ֹיֵצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: ַהְיָחְבְרָך ִּכֵּסא ַהּוֹות   )כ( 
ְוָדם ָנִקי ַיְרִׁשיעּו: )כא( ָיגֹוּדּו ַעל ֶנֶפׁש ַצִּדיק 

ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי: )כב( ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב  
ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם )כג( ַוָּיֶׁשב ֲעֵליֶהם ֶאת אֹוָנם  

ַיְצִמיֵתם ה' ֱאֹלֵהינּו:  

ִאיׁש ָהֱא-ֹלִהים ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה   )א( 
ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדר: ֲא-ֹדָני ָמעֹון ַאָּתה    
ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו   )ב( 

ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵא-ל:  
ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא  ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: )ג( 

ְּכיֹום ֶאְתמֹול ִּכי ַיֲעֹבר ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך   )ד( 
ְוַאְׁשמּוָרה ַבָּלְיָלה:  

ַּבּבֶֹקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו    )ה( 
ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ַּבּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף   )ו( 

ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: ִּכי ָכִלינּו ְבַאֶּפָך   )ז( 
ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור ָּפֶניָך: ַׁשָּתה ֲעֹוֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך   )ח( 

)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך ִּכִּלינּו ָׁשֵנינּו ְכמֹו ֶהֶגה:
ְיֵמי ְׁשנֹוֵתינּו ָבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה )י( 

ְוִאם ִּבְגבּוֹרת ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה  
ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון    
ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז ַאֶּפָך  
ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: )יב( ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן הֹוַדע  
ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך: )יג( ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי  

ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה ְּבָכל ָיֵמינּו: )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסֶּדָך  
ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טו( ַׂשְּמֵחנּו ִּכימֹות ִעִּניָתנּו 
ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: )טז( ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך ָפֳעֶלָך  

ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱא-ֹלֵהינּו ָעֵלינּו )יז( 
ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  

צ"ה
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה(  ָּתִכן  ָׁשַמִים  )ג( 
ּוַמֲעֵׂשה  )יז(    ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ּכֹוְנֵנהּו;  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו 
ִהְקַצְרָּת  )מו(    ְיַהֵּלכּון  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  )טז( 
ָּפֶניָך;  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  )ח(  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
)מז(  ְמִׁשיֶחָך;  ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  )לט( 
ָכל  ִּכי  )ט(    ֲחָמֶתָך  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲחָמֶתָך  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער  )מז(  ְבֶעְבָרֶתָך  ָּפנּו  ָיֵמינּו 
ִּתָּסֵתר  ה'  ָמה  ַעד  )מז(  ִנְבָהְלנּו;  ּוַבֲחָמְתָך  )ז(   
ְלָדִוד  )ד(  ָמָתי;  ַעד  ה'  ׁשּוָבה  )יג(    ָלֶנַצח 
)נא(  ַעְבֶּדָך  ְּבִרית  )מ(  ַעְבִּדי  ָּדִוד  )כא(  ַעְבִּדי 
)טז(  ֲעָבֶדיָך  ַעל  ְוִהָּנֵחם  )יג(    ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת  )מח(  ָפֳעֶלָך;  ֲעָבֶדיָך  ֶאל  ֵיָרֶאה 
ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  ָאָדם;  ְבֵני  ׁשּובּו  )ג(    ָאָדם 
)ב(    ְיַסְדָּתם  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל  ָאֶרץ  ְלָך  ַאף 
ֵאל  ַאָּתה  עֹוָלם  ַעד  ּוֵמעֹוָלם  ְוֵתֵבל  ֶאֶרץ  ַוְּתחֹוֵלל 

ְוזֹאת ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ֵּבַרְך ֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱא-ֹלִהים דברים ל"ג א: 

ְּתִפָּלה ְלֹמֶׁשה ִאיׁש ָהֱא-ֹלִהים צ' א: 

ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעֹון ָקְדְׁשָך.. דברים כ"ו טו: 

ְמֹעָנה ֱא-ֹלֵהי ֶקֶדם ּוִמַּתַחת ְזֹרֹעת עֹוָלם דברים ל"ג כז: 

ַא-ֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר ָוֹדר צ' א: 

ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך צ"א ט: 

ּוֵמרֹאׁש ַהְרֵרי ֶקֶדם ּוִמֶּמֶגד ִּגְבעֹות עֹוָלם: ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ דברים ל"ג טו-יח: 

ּוְמֹלָאּה... צּור ְיָלְדָך ֶּתִׁשי ַוִּתְׁשַּכח ֵא-ל ְמֹחְלֶלָך

ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻיָּלדּו ַוְּתחֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל צ ב: 

ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְּבַהְפִרידֹו ְּבֵני ָאָדם דברים ל"ב ח 

ָאַמְרִּתי ַאְפֵאיֶהם ַאְׁשִּביָתה ֵמֱאנֹוׁש ִזְכָרם ל"ב כו: 

ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם צ' ג: 

ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך שמות ל"ב יב: 

ׁשּוָבה ה' ַעד ָמָתי ְוִהָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדיָך צ' יג: 

ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו  דברים ל"ג יז: 

ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם...  צ' טז: 

ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ִיְפֹרׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו דברים ל"ב,יא: 

ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו

ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו ֶּתְחֶסה... ַעל ַּכַּפִים ִיָּׂשאּוְנָך צ"א ד.יב: 

ּוְלֻחֵמי ֶרֶׁשף ְוֶקֶטב ְמִריִרי דברים ל"ב,כד: 

ִמֶּקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים צ"א ו: 

ִלי ָנָקם ְוִׁשֵּלם... ְוִלְמַׂשְנַאי ֲאַׁשֵּלם דברים ל"ב לה.מא: 

ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה צ"א ח: 

ֲחַמת ַּתִּניִנם ֵייָנם ְורֹאׁש ְּפָתִנים ַאְכָזר  דברים ל"ב לג: 

ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן ִּתְדֹרְך ִּתְרֹמס ְּכִפיר ְוַתִּנין  צ"א יג: 

ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט ֵא-ל ֱאמּוָנה דברים ל"ב,ד: 

ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא

ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות; ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך; ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ה'  צ"ב ג.ה.טז: 
צּוִרי ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבֹו

ַוְיָגֶרׁש ִמָּפֶניָך אֹוֵיב ַוּיֹאֶמר ַהְׁשֵמד דברים ל"ג כז: 

ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד; ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך ה' ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו צ"ב ח.י: 

דברים ל"ג יא: ָּבֵרְך ה' ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה

ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ה' ְּבָפֳעֶלָך ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֲאַרֵּנן )ה( 

ַוֹּיֵצא ֶפַרח ַוָּיֵצץ ִציץ במדבר י"ז )כג( 

ִּבְפֹרַח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון )ח( 

ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם ַקְרָניו דברים ל"ג יז: 

ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני צ"ב יא: 

שמות ט"ו:

ַאִּדיִרים ְּבַמִים  ַּכעֹוֶפֶרת  ָצֲללּו  )י(  ָּגָאה  ָגֹאה  ִּכי  ַלה'  ָאִׁשיָרה  )א( 

)יא( ִמי ָּכֹמָכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש נֹוָרא ְתִהֹּלת )יג( ֵנַהְלָּת ְבָעְּזָך ֶאל

ְנֵוה ָקְדֶׁשָך )יח( ה' ִיְמֹלְך ְלֹעָלם ָוֶעד

צ"ג:
)א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש ָלֵבׁש ה' ֹעז ִהְתַאָּזר )ד( ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים 

ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ה' )ה( ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה ֹקֶדׁש

שמות ט"ו יח.כא:

ָּגָאה ָגֹאה  ִּכי  ַלה'  ִׁשירּו  ִמְרָים  ָלֶהם  ַוַּתַען   ... ָוֶעד  ְלֹעָלם  ִיְמֹלְך  ה' 

א( צ"ט  א;  צ"ז  י;  )צ"ו  ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ה'  א;  צ"ג 
צ"ו א: ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש )צ"ו ב; צ"ח א(

הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש דברים ל"ג ב: 

ֵא-ל ְנָקמֹות הֹוִפַיע צ"ד א: 

)כד,יז; כז יט( ֹעֶׂשה ִמְׁשַּפט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְוֹאֵהב ֵּגר דברים י יח 

ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוִׂשְמָלה

ַאְלָמָנה ְוֵגר ַיֲהֹרגּו ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו צ"ד,ו: 

ְוָאַמר ֵאי ֱאֹלֵהימֹו צּור ָחָסיּו בֹו  דברים ל"ב,לז: 

ַוְיִהי ה' ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי צ"ד,כב: 

ֶדּנּו" )צ"ד יב( לאחר חורבן מלכות בית דוד )פ"ט( משה מתפלל לעם ישראל )צ'( והמשורר מתבונן בתורת ה' ומצטט פסוקים רבים בבחינת "ֵעדֶֹתיָך ֶנֶאְמנּו ְמאֹד" )צ"ג ה( "ּוִמּתוָֹרְתָך ְתַלמְּ

)א( ַאֹדָני ָמעֹון ַאָּתה ָהִייָת ָּלנּו ְּבֹדר  )ט( ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך;
)טז( ֹאֶרְך ָיִמים ַאְׂשִּביֵעהּו  )יד( ַׂשְּבֵענּו ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך;

)יד( ָיַדע ְׁשִמי  )ב( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון;
)א( ֹיֵׁשב ְּבֵסֶתר ֶעְליֹון )ט( ַמְחִסי ֶעְליֹון  )ב( ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון

ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  )ב(    ְלֹעָלם  )ט(  ה';  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  )ד(    ַקְרִני  ִּכְרֵאים  ַוָּתֶרם  )יא(  ְלֹעָלם  ָמרֹום  ְוַאָּתה  )ט( 
ֹקֶדׁש ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעֹדֶתיָך  )ה(    ה'  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים  )יד(  ְמֹאד  )ו(  ֶוֱאמּוָנְתָך  )ג(  ָאָּתה; 

ַהּוֹות;  ִּכֵּסא  ַהְיָחְבְרָך  )כ(    ִּכְסֲאָך  ָנכֹון  )ב(  ָּדְכָים;  ְנָהרֹות  ִיְׂשאּו  )ג(    ְיַדְּכאּו  ה'  ַעְּמָך  )ה( 
ַרְגִלי ָמָטה  )יח(    ִּתּמֹוט  ַּבל  )א(  ֵּגִאים;  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  )ב(    ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ה'  )א( 

)כב( ֵואֹלַהי ְלצּור ַמְחִסי  )א( ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו;
שרשורים בין פרקים סמוכים׃

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

ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו: ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה'  )א( 
ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה  )ב( 

ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: ִּכי ֵאל ָּגדֹול ה'  )ג( 
ְותֹוֲעפֹת ָהִרים לֹו: ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ  )ד( 
ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו: ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו  )ה( 

ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵׂשנּו: ּבֹאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  )ו( 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו  ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו   )ז( 

ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו:  
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה  )ח( 

ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי: )ט( ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם 
ָאקּוט ְּבדֹור   ַאְרָּבִעים ָׁשָנה   )י( 

ְוֵהם ֹלא ָיְדעּו ְדָרָכי: ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב ֵהם    
ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: )יא( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי 

ִׁשירּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ: ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש  )א( 
ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: ִׁשירּו ַלה' ָּבְרכּו ְׁשמֹו  )ב( 

ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו: ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו  )ג( 
נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: ִּכי ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד  )ד( 

ַוה' ָׁשַמִים ָעָׂשה: ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים  )ה( 
עֹז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשֹו: הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו  )ו( 

ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָועֹז: ָהבּו ַלה' ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים  )ז( 
ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו: ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו  )ח( 

ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ: ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש  )ט( 
ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה' ָמָלְך   )י( 

ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:  
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו: )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ  

ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער: ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו  )יב( 
ִּכי ָבא ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ: ִלְפֵני ה' ִּכי ָבא   )יג( 

ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו: ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק   

ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים: ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ  )א( 
ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו: ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו  )ב( 

ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו: ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך  )ג( 
ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל  )ד( 

ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ה'  )ה( 
ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו  )ו( 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים  ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל   )ז( 

ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהים:  
ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה  ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון  )ח( 

ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטיָך ה':  
ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ה'  )ט( 

ַעל ָּכל ֱאֹלִהים: ְמאֹד ַנֲעֵליָת   
ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו  ֹאֲהֵבי ה' ִׂשְנאּו ָרע:  )י( 

ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם:   
ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק  )יא( 
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה'  )יב( 

ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה ִמְזמֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש  )א( 
ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו   

ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו: הֹוִדיַע ה' ְיׁשּוָעתֹו  )ב( 
ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ָזַכר ַחְסּדֹו  )ג( 

ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ   
ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו: ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ  )ד( 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: ַזְּמרּו ַלה' ְּבִכּנֹור  )ה( 

ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה': ַּבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר  )ו( 
ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּה: ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו  )ז( 

ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף  )ח( 
ִלְׁשּפֹט ָהָאֶרץ  ִלְפֵני ה' ִּכי ָבא  )ט( 

ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק   

ֹיֵׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ: ה' ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים  )א( 
ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: ה' ְּבִצּיֹון ָּגדֹול  )ב( 

ָקדֹוׁש הּוא: יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא  )ג( 
ִמְׁשָּפט ָאֵהב ְועֹז ֶמֶלְך  )ד( 

ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת: ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים   
ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו  רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵהינּו  )ה( 

ָקדֹוׁש הּוא:  
ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ְּבֹכֲהָניו  )ו( 

ְוהּוא ַיֲעֵנם: ֹקִראים ֶאל ה'   
ָׁשְמרּו ֵעֹדָתיו ְוחֹק ָנַתן ָלמֹו: ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם  )ז( 

ַאָּתה ֲעִניָתם ה' ֱאֹלֵהינּו  )ח( 
ְונֵֹקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם   

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו רֹוְממּו ה' ֱאֹלֵהינּו  )ט( 
ה' ֱאֹלֵהינּו: ִּכי ָקדֹוׁש   

ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ: ִמְזמֹור ְלתֹוָדה  )א( 
ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה  )ב( 

הּוא ָעָׂשנּו ְולו ֲאַנְחנּו  ְּדעּו ִּכי ה' הּוא ֱאֹלִהים  )ג( 
ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו:  

ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה  ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה  )ד( 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו:  

ְוַעד ּדֹר ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו  )ה( 

פתיחהצ"ה
)ֱא-לִֹהים - ֱא-לֵֹהינּו(

הזמנה לקבל את מלכות ה'
צ"זצ"ותוכחת ה' עם הבטחה למנוחה. מזמורי העמים 

)ֱא-לִֹהים-ֱאִליִלים(
מזמורי העמים 

צ"טצ"ח)ֱא-לִֹהים-ֱאִליִלים( מזמורי עם ישראל 
)ֱא-לֵֹהינּו(

מזמורי עם ישראל 
חתימהק')ֱא-לֵֹהינּו(

)ֱא-לִֹהים(
שיר חדש עם הזמנה כללית לכל העמים 

לקבל את מלכות ה', שמחת הבריאה.
הופעת ה' ובושת עובד אלילים, 

שמחת ירושלים והצדיקים.
שיר חדש על חסדי ה' לעם ישראל 

לעיני הגוים, קבלת מלכות ה'.
מלכות ה' בציון. גם העמים מודים ומשתחווים 

לו בעבודת ה' של משה ואהרן.
כל הארץ עובדת ה' בשמחה ומודים לה' 

בחצרות המקדש על חסדו ואמונתו.

צ"ט )א( ה' ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהבצ"ח )ו( ַּבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה'צ"ז )א( ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץצ"ו )י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה' ָמָלְך ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט צ"ה )ג( ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים

צ"ח )א( ִמְזמֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדשצ"ו )א( ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדש

צ"ח )ב( הֹוִדיַע ה' ְיׁשּוָעתֹו ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹוצ"ו  )ב( ִׁשירּו ַלה' ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתו

צ"ח )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו ֵּתֵבל ְוֹיְׁשֵבי ָבּהצ"ו  )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו

צ"ח )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּוצ"ו  )יב( ַיֲעֹלז ָׂשַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער

ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי  ה'  ִלְפֵני  )יג(  צ"ו 
ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתֹו

ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט  ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ה'  ִלְפֵני  )ט(  צ"ח 
ְּבֵמיָׁשִרים

צ"ט )א( ה' ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים )בכותרת(צ"ז )א( ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים )בכותרת(

צ"ט )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט ָאֵהב )ז( ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר צ"ז )ב( ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו

צ"ט )ה( ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו )ט( ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹוצ"ז  )ז( ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהים )יב( ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו

צ"ח )א( ִמְזמֹור ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש )ד( ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּוצ"ה )ב( ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו
)ה( ַזְּמרּו ַלה' ְּבִכּנֹור ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה

ק )א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה

צ"ה )א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו
)ב( ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו

ק )א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ )ב( ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה  
)ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה צ"ח )ד( ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ

צ"ז )א( ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים  )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון צ"ו  )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ
ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה )יא( ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה )יב( ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבה'

ק )ב( ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה

ק )ב( ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה )ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדהצ"ט )ה-ט( ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו... ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו...צ"ז  )ז( ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱאֹלִהיםצ"ו )ח( ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו )ט( ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת ֹקֶדשצ"ה )ו( ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵׂשנּו

צ"ח )ד( ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּוצ"ה )א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו
)ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו

ק )ב( ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה:

ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו  ה'  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  )ו(  צ"ה 
ַמְרִעיתֹו ְוֹצאן ָידֹו

ְוֹצאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו  ְולו  ָעָׂשנּו  ֱאֹלִהים הּוא  ִּכי ה' הּוא  ְּדעּו  )ג(  ק 
ַמְרִעיתֹו

צ"ב )יד( ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו 
ַיְפִריחּו

צ"ו )ב( ִׁשירּו ַלה' ָּבְרכּו ְׁשמו
)ח( ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו

ק )ד( ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה  ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹוצ"ט )ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָראצ"ז )יב( ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו

ק )ה( ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹוצ"ח )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל

צ"ח )ט( ִלְפֵני ה' ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ צ"ו )יג( ִלְפֵני ה' ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץצ"ד )ב( ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ

צ"ד )א( ֵאל ְנָקמֹות ה' ֵאל 
ְנָקמֹות הֹוִפיַע

)ד-ה( ֹּבאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו לֹו  ָּבְרכּו צ"ט )ח( ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם ק' 
ְׁשמֹו: ִּכי טֹוב ה' ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

הֹודּו  ַהְללּו-ָיּה  )א(  ק"ז 
ְלעֹוָלם  ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַלה' 

ַחְסּדֹו
צ"ד )טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב 
ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב

צ"ז )ב( ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו
)יא( אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה

פ"ט )טו( ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון 
ִּכְסֶאָך 

צ"ג )א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש )ב( 
ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאָּתה 

)ה( ֵעֹדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד

ק"ג )ו( ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ה' 
ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל ֲעׁשּוִקים

)יט( ה' ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין 
ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל 

ָמָׁשָלה

צ"ז )א( ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ
)ב( ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו

צ"ט )א( ה' ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים ֹיֵׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ
)ד( ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת

)ז( ָׁשְמרּו ֵעֹדָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו

)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו  )ב,יב( ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו... ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער; 
)ג( ִּכי ֵא-ל ָּגדֹול ה' ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱאֹלִהים  )ד,י( ִּכי ָגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱאֹלִהים... ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה' ָמָלְך; 

)ד-ה( ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ... ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים  )יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ִיְרַעם ַהָּים ּוְמֹלאֹו; 
) ו( ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה   )ח,ט( ּובֹאּו ְלַחְצרֹוָתיו... ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה'

)א,ט( ָּכל ָהָאֶרץ  )ה,ט( ָּכל ָהָאֶרץ; 
)ג,ה,ז,י,יג( ַעִּמים    )ו( ַעִּמים; 

)י( ִאְמרּו ַבּגֹוִים ה' ָמָלְך  )א( ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ; 
)יא( ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ  )א( ה' ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים... 

                                                               )ח( ָׁשְמָעה ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה; 
)י,יג( ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל... ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק  )ב,ד( ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו... ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל

)א( ה' ָמָלְך   )ו( ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה'; 
)ד( ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל  )ט( ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק; 

)ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו  )ח( ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו; 
)יב( ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו  )א( ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו... ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו

)ו( ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה'  )א( ה' ָמָלְך; 
)ט( ִיְׁשּפֹט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים   )ד( ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה  

                                                     ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת

)ג( יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול   )ד( הֹודּו לֹו ָּבֲרכּו ְׁשמֹו; 
])ט( ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו   )ד( ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה ֲחֵצֹרָתיו ִּבְתִהָּלה[

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'(.

צ"ז )ב( ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו )ג( ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵלְך

ֵלב  ַעד  ָּבֵאׁש  ֹּבֵער  ְוָהָהר  ָהָהר  ַּתַחת  ַוַּתַעְמדּון  ַוִּתְקְרבּון  )יא(  ד  דברים 
ַהָּׁשַמִים ֹחֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפל

דברים ה )יט( ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּדֶּבר ה' ֶאל ָּכל ְקַהְלֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך 
ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ַעל  ַוִּיְכְּתֵבם  ָיָסף  ְוֹלא  ָּגדֹול  קֹול  ְוָהֲעָרֶפל  ֶהָעָנן  ָהֵאׁש 

ַוִּיְּתֵנם ֵאָלי

צ"ט )א( ֹיֵׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ )ה( ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהֹדם ַרְגָליו 
ָנַתן  ָלמֹו )ג.ה.ט(  ְוֹחק   ֵעֹדָתיו   ֲאֵליֶהם  ָׁשְמרּו   ְיַדֵּבר   ָעָנן   ְּבַעּמּוד  )ז( 

ָקדֹוׁש הּוא... ָקדֹוׁש הּוא... ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו ִּכי ָקדֹוׁש ה' ֱא-ֹלֵהינּו

ִּבְׁשַּתִים  )ב(  ְוִנָּׂשא  ָרם  ַעל-ִּכֵּסא  ֹיֵׁשב  ֲא-ֹדָני  ֶאת  ָוֶאְרֶאה  )א(  ו'  ישעיה 
ְיַכֶּסה ָפָניו ּוִבְׁשַּתִים ְיַכֶּסה ַרְגָליו )ג( ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

ָקדֹוׁש ה' ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל-ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו

ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה ּלֹו  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר  ַלה'  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א(  צ"ח 
ִצְדָקתֹו  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ה'  )ב( הֹוִדיַע  ָקְדׁשֹו  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו 
)ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת 

ֱאֹלֵהינּו )ד( ָהִריעּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּו

ָׁשלֹום  ַמְׁשִמיַע  ְמַבֵּׂשר  ַרְגֵלי  ֶהָהִרים  ַעל  ָּנאוּו  ַמה  )ז(  נ"ב  ישעיה 
ֹצַפִיְך  ֱאֹלָהִיְך )ח( קֹול  ָמַלְך  ְלִצּיֹון  ֹאֵמר  ְיׁשּוָעה  ַמְׁשִמיַע  ְמַבֵּׂשר טֹוב 
ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ה' ִצּיֹון )ט( ִּפְצחּו ַרְּננּו 
ם )י( ָחַׂשף ה' ֶאת  ם ִּכי ִנַחם ה' ַעּמֹו ָּגַאל ְירּוָׁשלִָ ַיְחָּדו ָחְרבֹות ְירּוָׁשלִָ

ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ְלֵעיֵני ָּכל ַהּגֹוִים ְוָראּו ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאֹלֵהינּו

צ"ו )ז( ָהבּו ַלה' ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָוֹעז
)ח( ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ְׂשאּו ִמְנָחה ּוֹבאּו ְלַחְצרֹוָתיו

)ט( ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ

כ"ט )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַלה' ְּבֵני ֵאִלים ָהבּו ַלה' ָּכבֹוד ָוֹעז
)ב( ָהבּו ַלה' ְּכבֹוד ְׁשמֹו ִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש

צ"ו )א( ִׁשירּו ַלה' ִׁשיר ָחָדׁש ִׁשירּו ַלה' ָּכל ָהָאֶרץ

יֹוְרֵדי  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש  ִׁשיר  ַלה'  ִׁשירּו  )י(  ישעיהו מ"ב 
ַהָּים ּוְמֹלאֹו ִאִּיים ְוֹיְׁשֵביֶהם

תהלים צ"ו - דברי הימים א' ט"ז, כ"ג-ל"ג

צ"ג )א( ה' ָמָלְך ֵּגאּות ָלֵבׁש 
ִּתּכֹון  ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ה'  ָלֵבׁש 

ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט

מקבילות חשובות לספר תהלים ולמקראות אחרים

צ"ד )ד, טז( ִיְתַאְּמרּו ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון...
ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון )ח( ּוְכִסיִלים ָמַתי 
ַּתְׂשִּכילּו )כג( ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם 

ַיְצִמיֵתם ה' ֱאֹלֵהינּו

ק"א )ב( ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים )ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית 
)ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון

ק"א )ו( ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ק )ה( ְוַעד ֹּדר ָוֹדר ֱאמּוָנתֹו

ק )ב( ּבֹאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה 
)ד( ּבֹאּו ְׁשָעָריו ְּבתֹוָדה

ק"ב )ב( ה' ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹואק"א )ב( ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי

ְלַהְכִרית ֵמִעיר ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון )בניין ירושלים כמרכז לעם ישראל ולכל העמים - יד-יד, כב-כג(ק"א )ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ 

ק"ב )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִריק"א )ג( ֲעֹׂשה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי ֹלא ִיְדַּבק ִּבי

ק"ב )כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו  ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹוןק"א )ז( ֹּדֵבר ְׁשָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני

ק"ב )טז( ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה' ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָךק"א )ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ

ק"ב )כג( ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ה'ק )ב( ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִׂשְמָחה

צ-ק"ב 
מקבילות לשוניות וענייניות רבות 

)ראו בעמוד הראשון ב"סקירה 
הכללית" מקבילות בשולי העמוד(

ק"ג )טו( ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר ָיָמיוק"ב )ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי )יב( ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי )כה( ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי

ק"ג )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ה' ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסדק"ב )יד( ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד

ק"ג )א( ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹוק"ב )טז( ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה' )כב( ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ה' )כ( ִּכי ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו

ק"ג )יא( ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו )יג( ִרַחם ה' ַעל ְיֵרָאיו )יז( ְוֶחֶסד ה'... ַעל ְיֵרָאיוק"ב )טז( ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה' ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך

ק"ב )טז( ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה' ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך
)כג( ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ה'

ק"ג )יט( ה' ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה

ק"ד )א(  ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' )כב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ַהְללּו ָיּהק"ג )א( ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' )כב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה'

ק"ד )לג( ָאִׁשיָרה ַלה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדיק"ג )ד( ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים

ק"ד )טו( ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעדק"ג )טו( ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ

ק"ד )יג( ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ )ט"ז( ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ה' )כח( ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב ק"ג )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך  
ק"ד )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה               ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי

ק"ד )ד( ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהטק"ג )כ( ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו )כא( ָּבְרכּו ה' ָּכל ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצֹונֹוק"א )ו( ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני

ק"ד )יג( ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ )כד( ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה' )לא( ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיוק"ג )כב( ָּבְרכּו ה' ָּכל ַמֲעָׂשיו

ק"ד )לג( ָאִׁשיָרה ַלה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדיק"א )א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה ְלָך ה' ֲאַזֵּמָרה

ק"ד )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנםק"א )ח( ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון

ק"ב )טז( ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה' ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך
)יז( ִּכי ָבָנה ה' ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו

ק"ד )לא( ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו

ק"ד )לב( ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּוק"ב )כ( ִּכי ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו ה' ִמָּׁשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט

ק"ד )ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון )לה( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ַהְללּו ָיּהק"ב )יט( ִּתָּכֶתב ֹזאת ְלדֹור ַאֲחרֹון ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה

ק"ד )א( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ה' ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת 
)ו( ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים

ק"ב )כז( ֵהָּמה ֹיאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעֹמד: ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו

ק"ד )כט( ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּוןק"ג )יד( ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּוק"ב )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו

ק"ד )לא( ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו )לג( ָאִׁשיָרה ַלה' ְּבַחָּיי ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי 
)לד( ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּבה':

ק"ב )א ( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו

ק"ד )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנםק"ב )כח( ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא ִיָּתּמּו

מזמורים ק"א - ק"ד •  חזרת מלכות דוד בימי שיבת ציון כבסיס למלכות ה'

דוד המלך חוזר כביכול למלכות, ומבקש לאסוף לחצר מלכותו אנשים ישרים, כדי ק"א
ק"דק"גק"בלבנות את ירושלים גם האזרח הפשוט, אשר סובל מצרות הגלות וחוזר לארץ ישראל, מתפלל לשלום ירושלים 

כמרכז לעבודת ה' גם של עמים אחרים.
דוד מברך את ה' על בשורת הגאולה, על חסדי ה' לשומרי בריתו, אשר תוביל להכרה במלכות 

ה' של כל הבריאה.
המשורר ממשיך בברכותיו של דוד ומשבח את בריאת העולם. התיאור חותם בשמחת ה' 

והמשורר על הבריאה, ובעונשם של הרשעים.

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(.

ְלָדִוד ִמְזמֹור  )א( 
ְלָך ה' ֲאַזֵּמָרה: ֶחֶסד ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה    

ָמַתי ָּתבֹוא ֵאָלי: ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶרְך ָּתִמים   )ב( 
ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: ֶאְתַהֵּלְך ְּבָתם ְלָבִבי    
ְּדַבר ְּבִלָּיַעל: ֹלא ָאִׁשית ְלֶנֶגד ֵעיַני   )ג( 
ֹלא ִיְדַּבק ִּבי: ֲעׂשֹה ֵסִטים ָׂשֵנאִתי    
ָרע ֹלא ֵאָדע: ֵלָבב ִעֵּקׁש ָיסּור ִמֶּמִּני   )ד( 

אֹותֹו ַאְצִמית: ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו   )ה( 
ֹאתֹו ֹלא אּוָכל: ְּגַבּה-ֵעיַנִים ּוְרַחב ֵלָבב    

ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ   )ו( 
הּוא ְיָׁשְרֵתִני ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּתִמים    
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ֹלא ֵיֵׁשב ְּבֶקֶרב ֵּביִתי   )ז( 

ֹלא-ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני: ֹּדֵבר ְׁשָקִרים    
ְלַהְכִרית ֵמִעיר ה' ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון: ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ  )ח( 

ְוִלְפֵני ה' ִיְׁשֹּפְך ִׂשיחֹו: ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹף   )א( 
ְוַׁשְוָעִתי ֵאֶליָך ָתבֹוא: ה' ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי   )ב( 

ְּביֹום ַצר ִלי ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך  ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני   )ג( 
ְּביֹום ֶאְקָרא ַמֵהר ֲעֵנִני:  

ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי  ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ד( 
ִּכי ָׁשַכְחִּתי ֵמֲאכֹל ַלְחִמי: הּוָּכה ָכֵעֶׂשב ַוִּיַבׁש ִלִּבי   )ה( 

ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: ִמּקֹול ַאְנָחִתי   )ו( 
ָהִייִתי ְּככֹוס ֳחָרבֹות: ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר   )ז( 

ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: ָׁשַקְדִּתי ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור   )ח( 
ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: ָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי   )ט(  

ְוִׁשֻּקַוי ִּבְבִכי ָמָסְכִּתי: ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי   )י( 
ִּכי ְנָׂשאַתִני ַוַּתְׁשִליֵכִני: ִמְּפֵני ַזַעְמָך ְוִקְצֶּפָך  )יא( 

ַוֲאִני ָּכֵעֶׂשב ִאיָבׁש: ָיַמי ְּכֵצל ָנטּוי   )יב(  
ְוִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר: ְוַאָּתה ה' ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב   )יג( 

ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה ִּכי ָבא מֹוֵעד: ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון   )יד( 
ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה   )טו( 

ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: ְוִייְראּו גֹוִים ֶאת ֵׁשם ה'   )טז( 
ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: ִּכי ָבָנה ה' ִצּיֹון   )יז( 

ְוֹלא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם: ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער   )יח( 
ְוַעם ִנְבָרא ְיַהֶּלל ָיּה: ִּתָּכֶתב זֹאת ְלדֹור ַאֲחרֹון   )יט( 

ה' ִמָּׁשַמִים ֶאל ֶאֶרץ ִהִּביט: ִּכי ִהְׁשִקיף ִמְּמרֹום ָקְדׁשֹו   )כ( 
ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה: ִלְׁשֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר   )כא( 
ם: ּוְתִהָּלתֹו ִּבירּוָׁשלִָ ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ה'   )כב( 

ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ה': ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים ַיְחָּדו   )כג( 
ִקַּצר ָיָמי: ִעָּנה ַבֶּדֶרְך ֹּכִחי   )כד( 

ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך: ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי ָיָמי   )כה( 
ּוַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ָׁשָמִים: ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת   )כו(  

ְוֻכָּלם ַּכֶּבֶגד ִיְבלּו  ֵהָּמה ֹיאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעֹמד  )כז( 
ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו:  

ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך ֹלא ִיָּתּמּו: )כח( 
ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו   )כט( 

ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו: ְלָדִוד ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה'   )א( 
ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה'   )ב( 
ָהֹרֵפא ְלָכל ַּתֲחלּוָאְיִכי: ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי   )ג( 

ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד ְוַרֲחִמים: ַהּגֹוֵאל ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי   )ד( 
ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב ֶעְדֵיְך   )ה( 

ּוִמְׁשָּפִטים ְלָכל ֲעׁשּוִקים: ֹעֵׂשה ְצָדקֹות ה'   )ו( 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלֹמֶׁשה   )ז( 

ֶאֶרְך ַאַּפִים ְוַרב ָחֶסד: ַרחּום ְוַחּנּון ה'   )ח( 
ְוֹלא ְלעֹוָלם ִיּטֹור: ֹלא ָלֶנַצח ָיִריב   )ט( 

ְוֹלא ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: ֹלא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו   )י( 
ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו: ִּכי ִכְגֹבַּה ָׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ   )יא( 

ִהְרִחיק ִמֶּמּנּו ֶאת ְּפָׁשֵעינּו: ִּכְרחֹק ִמְזָרח ִמַּמֲעָרב   )יב( 
ִרַחם ה' ַעל ְיֵרָאיו: ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים   )יג( 

ִּכי ָעָפר ֲאָנְחנּו: ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו ָזכּור  )יד( 
ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: ֱאנֹוׁש ֶּכָחִציר ָיָמיו   )טו( 

ְוֹלא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו   )טז( 
ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: ְוֶחֶסד ה' ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם   )יז( 

ּוְלֹזְכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: ְלֹׁשְמֵרי ְבִריתֹו   )יח( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: ה' ַּבָּׁשַמִים ֵהִכין ִּכְסאֹו   )יט( 

ִּגֹּבֵרי ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו  ָּבְרכּו ה' ַמְלָאָכיו  )כ( 
ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְּדָברֹו:  

ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: ָּבְרכּו ה' ָּכל ְצָבָאיו   )כא( 
ְּבָכל ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרכּו ה' ָּכל ַמֲעָׂשיו   )כב( 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה':  

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' א( 
הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת: ה' ֱאֹלַהי ָּגַדְלָּת ְּמֹאד    

נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: ֹעֶטה אֹור ַּכַּׂשְלָמה   )ב( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו  )ג( 

ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: ֹעֶׂשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות   )ד( 
ַּבל ִּתּמֹוט עֹוָלם ָוֶעד: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה   )ה( 

ַעל ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים: ְּתהֹום ַּכְּלבּוׁש ִּכִּסיתֹו   )ו( 
ִמן קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון   )ז( 

ֶאל ְמקֹום ֶזה ָיַסְדָּת ָלֶהם: ַיֲעלּו ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות   )ח( 
ַּבל ְיֻׁשבּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ְּגבּול ַׂשְמָּת ַּבל ַיֲעֹברּון   )ט( 

ֵּבין ָהִרים ְיַהֵּלכּון: ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים   )י( 
ִיְׁשְּברּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו ָׂשָדי   )יא( 

ִמֵּבין ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון   )יב( 
ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: ַמְׁשֶקה ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו   )יג( 

ְוֵעֶׂשב ַלֲעֹבַדת ָהָאָדם; ַמְצִמיַח ָחִציר ַלְּבֵהָמה   )יד( 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ:  

ְלַהְצִהיל ָּפִנים ִמָּׁשֶמן; ְוַיִין ְיַׂשַּמח ְלַבב ֱאנֹוׁש   )טו( 
ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד:  

ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאֶׁשר ָנָטע: ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ה'   )טז( 
ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים ְיַקֵּננּו   )יז( 

ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלְׁשַפִּנים: ָהִרים ַהְּגֹבִהים ַלְּיֵעִלים   )יח( 
ֶׁשֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ָעָׂשה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים   )יט( 

ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו ָיַער: ָּתֶׁשת ֹחֶׁשְך ִויִהי ָלְיָלה   )כ( 
ּוְלַבֵּקׁש ֵמֵאל ָאְכָלם: ַהְּכִפיִרים ׁשֲֹאִגים ַלָּטֶרף   )כא( 

ְוֶאל ְמעֹוֹנָתם ִיְרָּבצּון: ִּתְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש ֵיָאֵספּון   )כב( 
ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו   )כג( 

ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת; ָמה ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה'   )כד( 
ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך:  

ָׁשם ֶרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָּפר  ֶזה ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים  )כה( 
ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ְּגֹדלֹות:  

ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון   )כו( 
ָלֵתת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון   )כז( 

ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון   )כח( 
ֹּתֵסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון  )כט( 

ּוְתַחֵּדׁש ְּפֵני ֲאָדָמה: ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך ִיָּבֵראּון  )ל( 
ִיְׂשַמח ה' ְּבַמֲעָׂשיו: ְיִהי ְכבֹוד ה' ְלעֹוָלם   )לא( 
ִיַּגע ֶּבָהִרים ְוֶיֱעָׁשנּו: ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ ַוִּתְרָעד   )לב( 

ֲאַזְּמָרה ֵלאֹלַהי ְּבעֹוִדי: ָאִׁשיָרה ַלה' ְּבַחָּיי   )לג( 
ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח ַּבה': ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי   )לד( 

ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן ָהָאֶרץ   )לה( 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ה' ַהְללּו ָיּה:  

ק"ה )ב( ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו ִׂשיחּו 
ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו )ג( ִיְׂשַמח ֵלב 

ְמַבְקֵׁשי ה'

ק"ה )מב( ק"ו )מח( ַהְללּו ָיּה

ק"ב )יג( ְוַאָּתה ה' ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלֹדר ָוֹדר

איכה ה' )יט( ַאָּתה ה' ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב ִּכְסֲאָך ְלֹדר ָודֹור

ק"ב )כא( ִלְׁשֹמַע ֶאְנַקת ָאִסיר ְלַפֵּתח ְּבֵני ְתמּוָתה

ע"ט )יא( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר ְּכֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר ְּבֵני ְתמּוָתה
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ָיּה:)א( הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו )מה( ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו ַהְללּו ָיּה:  ַהְללּו  ָהָעם...  ָּכל  ְוָאַמר  ַנֲחָלֶתָך: )מח(  ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ַחְסּדֹו: )ה(  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי טֹוב  ַלה'  ַהְללּוָיּה הֹודּו  )א( ֹהדּו ַלה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו )ח.טו.כא.לא( יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו  )לב( ְיַהְללּוהּו:)א( 

)כב( ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה:)מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם:)מג( ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו:

)ג( ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים:)כז( ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים ּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות:)מד( ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו:

)ח.טו.כא.לא( יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם:  )כד( ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה:)ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים ֹלא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך )כב( ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף:)ב( ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו:

)כט( ַוַּיְכִעיסּו ְּבַמַעְלֵליֶהם ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )לט( ַוִּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם ַוִּיְזנּו ְּבַמַעְלֵליֶהם: )א( הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו:

)ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו )י( ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלחֹק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:

)מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכֹרב ֲחָסָדיו:

)ז( ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים ֹלא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך ֹלא ָזְכרּו:  )כב( ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם )ב( ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה 

)כב( ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף:)כג( ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כז( ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם:

)ה( ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך )כג( ַוּיֹאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי ֹמֶׁשה ְבִחירֹו)ו( ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו: )כו( ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: )מג( ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 

)ה( ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך )מז( הֹוִׁשיֵענּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך:)ג( ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה':

)ה( ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך: )מ( ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו:)יא( ֵלאֹמר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:

)י( ַוּיֹוִׁשיֵעם ִמַּיד ׂשֹוֵנא  )מא( ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם:)כה( ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשנֹא ַעּמֹו

)מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )כ( ֹמֵׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: )כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּוֹמֵׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹו: 

)מו( ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם:)מד( ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו:

)ב( ֹיאְמרּו ְּגאּוֵלי ה' ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר: )ג( ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם)י( ַוִּיְגָאֵלם ִמַּיד אֹוֵיב: )מז( ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים: )מח( ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּו ָיּה:

)ו( ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם)מד( ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם:

)יג.יט.כח( ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם:)מג( ְּפָעִמים ַרּבֹות ַיִּציֵלם ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּיֹמּכּו ַּבֲעֹוָנם:

)ל( ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשֹּתקּו ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם:)מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם ְּכֹרב ֲחָסָדיו:

)יא( ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל)לג( ִּכי ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו

)יב( ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר:)מב( ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם:

)כב( ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה:)כח( ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים: )לז( ַוִּיְזְּבחּו ֶאת ְּבֵניֶהם )לח( ֲאֶׁשר ִזְּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען

)כו( ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג:)ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר:

)יט( ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )י( ַוּיֹוִׁשיֵעם ִמַּיד ׂשֹוֵנא ַוִּיְגָאֵלם ִמַּיד אֹוֵיב:

)ד( ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף:)יד( ַוִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם:

)י( ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל:)יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו: )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם:

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַהְללּוָיּה הֹודּו ַלה' ִּכי טֹוב  )א( 

ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: ִמי ְיַמֵּלל ְּגבּורֹות ה'  )ב( 

ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי ִמְׁשָּפט  )ג( 

ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: ָזְכֵרִני ה' ִּבְרצֹון ַעֶּמָך  )ד( 

ִלְׂשֹמַח ְּבִׂשְמַחת ּגֹוֶיָך ְלִהְתַהֵּלל ִעם ַנֲחָלֶתָך: ִלְראֹות ְּבטֹוַבת ְּבִחיֶריָך  )ה( 

ֶהֱעִוינּו ִהְרָׁשְענּו: ָחָטאנּו ִעם ֲאבֹוֵתינּו  )ו( 

ֲאבֹוֵתינּו ְבִמְצַרִים ֹלא ִהְׂשִּכילּו ִנְפְלאֹוֶתיָך  )ז( 

ֹלא ָזְכרּו ֶאת ֹרב ֲחָסֶדיָך ַוַּיְמרּו ַעל ָים ְּבַים סּוף:  

ְלהֹוִדיַע ֶאת ְּגבּוָרתֹו: ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו  )ח( 

ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף ַוֶּיֱחָרב  )ט( 

ַוִּיְגָאֵלם ִמַּיד אֹוֵיב: ַוּיֹוִׁשיֵעם ִמַּיד ׂשֹוֵנא  )י( 

ֶאָחד ֵמֶהם ֹלא נֹוָתר: ַוְיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם  )יא( 

ָיִׁשירּו ְּתִהָּלתֹו: ַוַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו  )יב( 

ֹלא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: ִמֲהרּו ָׁשְכחּו ַמֲעָׂשיו  )יג( 

ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: ַוִּיְתַאּוּו ַתֲאָוה ַּבִּמְדָּבר  )יד( 

ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם: ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֶׁשֱאָלָתם  )טו( 

ְלַאֲהֹרן ְקדֹוׁש ה':  ַוְיַקְנאּו ְלֹמֶׁשה ַּבַּמֲחֶנה  )טז( 

ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן  )יז( 

ֶלָהָבה ְּתַלֵהט ְרָׁשִעים: ַוִּתְבַער ֵאׁש ַּבֲעָדָתם  )יח( 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: ַיֲעׂשּו ֵעֶגל ְּבֹחֵרב  )יט( 

ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב: ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם ְּבַתְבִנית  )כ( 

ֹעֶׂשה ְגֹדלֹות ְּבִמְצָרִים: ָׁשְכחּו ֵאל מֹוִׁשיָעם  )כא( 

נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף: ִנְפָלאֹות ְּבֶאֶרץ ָחם  )כב( 

ַוֹּיאֶמר ְלַהְׁשִמיָדם לּוֵלי ֹמֶׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: )כג( 

ֹלא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: ַוִּיְמֲאסּו ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה  )כד( 

ֹלא ָׁשְמעּו ְּבקֹול ה':  ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם  )כה( 

ְלַהִּפיל אֹוָתם ַּבִּמְדָּבר: ַוִּיָּׂשא ָידֹו ָלֶהם  )כו( 

ּוְלָזרֹוָתם ָּבֲאָרצֹות: ּוְלַהִּפיל ַזְרָעם ַּבּגֹוִים  )כז( 

ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים: ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל ְּפעֹור  )כח( 

ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: ַוַּיְכִעיסּו ְּבַמַעְלֵליֶהם  )כט( 

ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: ַוַּיֲעֹמד ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל  )ל( 

ְלֹדר ָוֹדר ַעד עֹוָלם: ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה  )לא( 

ַוֵּיַרע ְלֹמֶׁשה ַּבֲעבּוָרם: ַוַּיְקִציפּו ַעל ֵמי ְמִריָבה  )לב( 

ַוְיַבֵּטא ִּבְׂשָפָתיו: ִּכי ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו  )לג( 

ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם: ֹלא ִהְׁשִמידּו ֶאת ָהַעִּמים  )לד( 

ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים  )לה( 

ַוִּיְהיּו ָלֶהם ְלמֹוֵקׁש: ַוַּיַעְבדּו ֶאת ֲעַצֵּביֶהם  )לו( 

ְוֶאת ְּבנֹוֵתיֶהם ַלֵּׁשִדים: ַוִּיְזְּבחּו ֶאת ְּבֵניֶהם  )לז( 

ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם ּוְבנֹוֵתיֶהם ֲאֶׁשר ִזְּבחּו ַלֲעַצֵּבי ְכָנַען ַוֶּתֱחַנף ָהָאֶרץ ַּבָּדִמים: )לח( 

ַוִּיְזנּו ְּבַמַעְלֵליֶהם: ַוִּיְטְמאּו ְבַמֲעֵׂשיֶהם  )לט( 

ַוְיָתֵעב ֶאת ַנֲחָלתֹו: ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבַעּמֹו  )מ( 

ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים 

ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: ַוִּיְלָחצּום אֹוְיֵביֶהם  )מב( 

ְוֵהָּמה ַיְמרּו ַבֲעָצָתם ַוָּיֹמּכּו ַּבֲעֹוָנם: ְּפָעִמים ַרּבֹות ַיִּציֵלם  )מג( 

ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם  )מד( 

ַוִּיָּנֵחם ְּכֹרב חסדו ֲחָסָדיו: )מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו 

ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: ַוִּיֵּתן אֹוָתם ְלַרֲחִמים  )מו( 

הֹוִׁשיֵענּו ה' ֱאֹלֵהינּו ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם ָקְדֶׁשָך ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מז( 

)מח( ָּברּוְך ה' ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּו ָיּה:

הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: הֹודּו ַלה' ִקְראּו ִבְׁשמֹו  )א( 

ִׂשיחּו ְּבָכל ִנְפְלאֹוָתיו: ִׁשירּו לֹו ַזְּמרּו לֹו  )ב( 

ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ה':  ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם ָקְדׁשֹו  )ג( 

ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד: ִּדְרׁשּו ה' ְוֻעּזֹו  )ד( 

ֹמְפָתיו ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו: ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה  )ה( 

ְּבֵני ַיֲעֹקב ְּבִחיָריו: ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו  )ו( 

ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְׁשָּפָטיו: הּוא ה' ֱאֹלֵהינּו  )ז( 

ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף ּדֹור: ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו  )ח( 

ּוְׁשבּוָעתֹו ְלִיְׂשָחק: ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם  )ט( 

ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִרית עֹוָלם: ַוַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעֹקב ְלֹחק  )י( 

ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם: ֵלאֹמר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען  )יא( 

ִּכְמַעט ְוָגִרים ָּבּה: ִּבְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסָּפר  )יב( 

ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי ֶאל ּגֹוי  )יג( 

ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ֹלא ִהִּניַח ָאָדם ְלָעְׁשָקם  )יד( 

ְוִלְנִביַאי ַאל ָּתֵרעּו: ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי  )טו( 

ָּכל ַמֵּטה ֶלֶחם ָׁשָבר: ַוִּיְקָרא ָרָעב ַעל ָהָאֶרץ  )טז( 

ְלֶעֶבד ִנְמַּכר יֹוֵסף: ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש  )יז( 

ַּבְרֶזל ָּבָאה ַנְפׁשֹו: ִעּנּו ַבֶּכֶבל ַרְגלֹו  )יח( 

ִאְמַרת ה' ְצָרָפְתהּו: ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו  )יט( 

ֹמֵׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: ָׁשַלח ֶמֶלְך ַוַּיִּתיֵרהּו  )כ( 

ּוֹמֵׁשל ְּבָכל ִקְנָינֹו: ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו  )כא( 

ּוְזֵקָניו ְיַחֵּכם: ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו  )כב( 

ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: ַוָּיבֹא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים  )כג( 

ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו: ַוֶּיֶפר ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד  )כד( 

ְלִהְתַנֵּכל ַּבֲעָבָדיו: ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשֹנא ַעּמֹו  )כה( 

ַאֲהֹרן ֲאֶׁשר ָּבַחר ּבֹו: ָׁשַלח ֹמֶׁשה ַעְבּדֹו  )כו( 

ּוֹמְפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו  )כז( 

ְוֹלא ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: ָׁשַלח ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך  )כח( 

ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: ָהַפְך ֶאת ֵמיֵמיֶהם ְלָדם  )כט( 

ְּבַחְדֵרי ַמְלֵכיֶהם: ָׁשַרץ ַאְרָצם ְצַפְרְּדִעים  )ל( 

ִּכִּנים ְּבָכל ְּגבּוָלם: ָאַמר ַוָּיֹבא ָעֹרב  )לא( 

ֵאׁש ֶלָהבֹות ְּבַאְרָצם: ָנַתן ִּגְׁשֵמיֶהם ָּבָרד  )לב( 

ַוְיַׁשֵּבר ֵעץ ְּגבּוָלם: ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם  )לג( 

ְוֵאין ִמְסָּפר: ָאַמר ַוָּיבֹא ַאְרֶּבה ְוֶיֶלק  )לד( 

ַוֹּיאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם: ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם  )לה( 

ֵראִׁשית ְלָכל אֹוָנם: ַוַּיְך ָּכל ְּבכֹור ְּבַאְרָצם  )לו( 

ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב  )לז( 

ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם  )לח( 

ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: ָּפַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך  )לט( 

ְוֶלֶחם ָׁשַמִים ַיְׂשִּביֵעם: ָׁשַאל ַוָּיֵבא ְׂשָלו  )מ( 

ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו ָמִים 

ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: ִּכי ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו  )מב( 

ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  )מג( 

ַוֲעַמל ְלֻאִּמים ִייָרׁשּו: ַוִּיֵּתן ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים  )מד( 

ְותֹוֹרָתיו ִיְנֹצרּו ַהְללּו ָיּה:  )מה( ַּבֲעבּור ִיְׁשְמרּו ֻחָּקיו 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ֹהדּו ַלה' ִּכי טֹוב  )א( 

ֲאֶׁשר ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר: יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי ה'  )ב( 

ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם  )ג( 

ִעיר מֹוָׁשב ֹלא ָמָצאּו: ָּתעּו ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך  )ד( 

ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים  )ה( 

ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם ַיִּציֵלם: ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם  )ו( 

ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹוָׁשב: ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה  )ז( 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו  )ח( 

ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה  )ט( 

ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות  )י( 

ַוֲעַצת ֶעְליֹון ָנָאצּו: ִּכי ִהְמרּו ִאְמֵרי ֵאל  )יא( 

ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: ַוַּיְכַנע ֶּבָעָמל ִלָּבם  )יב( 

ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם  )יג( 

ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: יֹוִציֵאם ֵמֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות  )יד( 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו  )טו( 

ּוְבִריֵחי ַבְרֶזל ִּגֵּדַע: ִּכי ִׁשַּבר ַּדְלתֹות ְנֹחֶׁשת  )טז( 

ּוֵמֲעֹוֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו: ֱאִוִלים ִמֶּדֶרְך ִּפְׁשָעם  )יז( 

ַוַּיִּגיעּו ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות: ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם  )יח( 

ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם  )יט( 

ִויַמֵּלט ִמְּׁשִחיתֹוָתם: ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם  )כ( 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו  )כא( 

ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה  )כב( 

ֹעֵׂשי ְמָלאָכה ְּבַמִים ַרִּבים: יֹוְרֵדי ַהָּים ָּבֳאִנּיֹות  )כג( 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִּבְמצּוָלה: ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ה'  )כד( 

ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: ַוּיֹאֶמר ַוַּיֲעֵמד רּוַח ְסָעָרה  )כה( 

ַנְפָׁשם ְּבָרָעה ִתְתמֹוָגג: ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות  )כו( 

ְוָכל ָחְכָמָתם ִּתְתַּבָּלע: ָיחֹוּגּו ְוָינּועּו ַּכִּׁשּכֹור  )כז( 

ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה' ַּבַּצר ָלֶהם  )כח( 

ַוֶּיֱחׁשּו ַּגֵּליֶהם: ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה  )כט( 

ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם: ַוִּיְׂשְמחּו ִכי ִיְׁשּתֹקּו  )ל( 

ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו  )לא( 

ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו: ִויֹרְממּוהּו ִּבְקַהל ָעם  )לב( 

ּוֹמָצֵאי ַמִים ְלִצָּמאֹון: ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר  )לג( 

ֵמָרַעת ֹיְׁשֵבי ָבּה: ֶאֶרץ ְּפִרי ִלְמֵלָחה  )לד( 

ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלֹמָצֵאי ָמִים: ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים  )לה( 

ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים  )לו( 

ַוַּיֲעׂשּו ְּפִרי ְתבּוָאה: ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְּטעּו ְכָרִמים  )לז( 

ּוְבֶהְמָּתם ֹלא ַיְמִעיט: ַוְיָבֲרֵכם ַוִּיְרּבּו ְמֹאד  )לח( 

ֵמֹעֶצר ָרָעה ְוָיגֹון: ַוִּיְמֲעטּו ַוָּיֹׁשחּו  )לט( 

ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו ֹלא ָדֶרְך: ֹׁשֵפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים  )מ( 

ַוָּיֶׂשם ַּכּצֹאן ִמְׁשָּפחֹות: ַוְיַׂשֵּגב ֶאְביֹון ֵמעֹוִני  )מא( 

ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ִּפיָה: ִיְראּו ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו  )מב( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה': ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה  )מג( 

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

גאולי ה' בימי שיבת ציון מודים לה' על חסדו; המזמור משבץ 
נושאים וניסוחים של שני הפרקים הקודמים.

תיאור חטאיהם של עם ישראל בעבר, אשר גרמו לגלות ישראל מארצם. 
ישראל מתפלל לקיבוץ גלויות.

מזמורים ק"ה-ק"ז  • הנהגת ה' בחסד, התנהגות ישראל בחטא והמסר לשיבת ציון
המשורר סוקר את הנהגת ה' את ישראל בחסדיו מחד )ק"ה( מול ההתנהגות החוטאת של ישראל 
שגרמה לגלות מאידך )ק"ו(. התפילה לקיבוץ גלויות בסוף הספר הרביעי עוברת לשיר תודה של 

גאולי ה' בפתיחת הספר החמישי )ק"ז(, ובכך המזמורים מהוויים יחידה עניינית וספרותית.

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

הספר הרביעי מתאר את תהליך השיקום של עם 
ישראל, כפי שעולה מתוך מיקומו בספר תהילים: 
לאחר חורבן מלכות בית דוד בסוף הספר השלישי 
"ְּתִפָּלה  בעזרת  מתחזק  העם  לט-נג(,  )פ"ט, 
ְלֹמֶׁשה" )צ'( ונערך באופן הדרגתי לקיבוץ גלויות 

של גאולי ה' בפתיחת הספר החמישי )ק"ז(.

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

צ'-צ"ד - שיקום לאחר החורבן לקראת "עולם 	 
שכולו שבת".

צ"ה-ק' - קבלת מלכות ה' של ישראל והעמים.	 

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

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

רעיוני.

בהמשך, לכל יחידה מוקדש תרשים נפרד, כאשר 
לשני  מפוצלת  ק"א-ק"ז  השלישית  היחידה 

תרשימים )ק"א-ק"ד; ק"ה-ק"ז(.

של  הרעיוני  והמהלך  הרצף  את  להבין  מנת  על 
ובנוסף  בשלמותם  מובאים  המזמורים  היחידות, 
כל  של  בכותרת  מופיעים  מתומצתים  סיכומים 
באמצעות  המזמורים.  של  בכותרות  וכן  יחידה 
סיכומים אלו ניתן לעקוב אחר הרצף הרעיוני של 

כל יחידה.  

הלשוניות  המקבילות  מוצגות  למזמורים  מתחת 
בין המזמורים, על מנת להקל על קריאה צמודה 
כמו  ברצף;  המזמורים  של  הקשרית"(  )"קריאה 
מופיעות מקבילות חשובות למקומות אחרים  כן 

בספר תהלים ובספרי מקרא אחרים.

דיון  למצוא  ניתן   www.tefilah.org באתר 
אלו,  בתרשימים  המוצג  הפרשני  במהלך  מפורט 
וכן ביאור של השיטה הספרותית, עליה מבוססת 
עם  תהלים,  ספר  של  ההקשרית"  "הפרשנות 

הפניות לחומר נוסף. 

ניתן לשלוח אל  והארות  הצעות, שאלות, הערות 
בני גזונדהייט:

b.gesund@gmail.com
 


