הצב"י אהוד אביבי ,רחובות

בס"ד

מקהלה וחזן בשירת אשרי
]תהילים ,קמה[
הערות :המזמור מכיל פסוקים בלשון יחיד (הועדתי אותם לחזן לסולו) ופסוקים
המדברים הרבים – אותם הועדתי למקהלה .כל המזמור בנוי מפסוקים חצויים
המחוברים באות וא"ו .בגוש המזמור חציתי את המקהלה לשנים .החלק הימני של
הפסוקים יושר על ידי מקהלה חלק א' .ואילו הצד השמאלי לחלק השני של המקהלה.
בקשתי ,שאת הפתיחה יעשו בליווי שופר ,שיכריז על חשיבות ועליונות המזמור .הוא
ראוי לכך בהיותו ,לדעתי ,המזמור החשוב ביותר בספר תהלים .וכמובן ,בסידור
התפלה .מה גם שכל הספר קרוי על שם התהלה ,שהיא מלת המפתח של המזמור,
בראשו ובסופו :תהלה לדוד ו-תהלת ה'.
הסדר של המזמור נועד להראות חוסר שלמות מכוון :חסרה האות נו"ן באלף-בית
וחסרה האות ו בסדרת וא"וי החיבור של חצאי הפסוקים .מידי אדם לא תצא שלמות
אלא היא רק משמיים.
ההצעה היא לשיקול דעתו של המלחין ,המבוקש .כיד ה' הטובה עליו.
שלוש פעמים תקיעות בשופר וחזן בקול רם .תרועת היכון:

יתָך ,עֹוד ,יְׁהַ לְׁלּוָך סֶ לָה.
יֹושבֵ י בֵ ֶ
ַא ְׁש ֵריְׁ ,
שלוש פעמים שברים בשופר ובליווי קול החזן ,תרועת דום לקהל:

ַא ְׁש ֵרי הָ עָ ם ,שֶ ָככָה ּלֹו:
שלוש פעמים תרועות בשופר והחזן בקול רם

ַא ְׁש ֵרי הָ עָ ם ,שֱׁ ה' אֱׁ ֹלהָ יו.
חזן בקול רם:

א ְּת ִה ָּלהְּ ,ל ָּדוִ ד:
רֹומ ְּמָך אֱ לֹוהַ י הַ מֶּ ֶּלְך;
אֲ ִ
ב בְּ כָּל-יֹום אֲ בָּ ְּר ֶּכךָּ;

וַאֲ בָּ ְּרכָּה ִש ְּמָך ,לְּעֹולָּ ם וָּעֶּ ד.
וַ אֲ ַה ְּללָּה ִש ְּמָך ,לְּ עֹו ָּלם וָּעֶּ ד

מקהלה א'

וְּ לִגְּ ֻדלָּ תֹוֵ ,אין חֵ ֶּקר.
ּוגְּ בּור ֶֹּתיָך יַגִ ידּו.

ּומהֻ ָּלל ְּמאֹד;
ג גָּדֹול ה' ְּ
ד ּדֹור ְּלדֹור ,יְּ שַ בַ ח ַמעֲשֶּ יָך;
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חזן

ה הֲ דַ ר ,כְּ בֹוד הֹודֶּ ָך--
ֹאמרּו;
נֹורא ֶֹּתיָך י ֵ
ו וֶּ עֱזּוז ְּ

וְּ ִדבְּ ֵרי נִפְּ ְּלא ֶֹּתיָך ָּא ִשיחָּ ה.
ּוגְּ ֻדלָּ ְּתָך אֲ סַ פְּ ֶּרנָּה.

מקהלה ב'

ז ֵזכֶּר ַרב-טּובְּ ָך י ִַביעּו;
ח חַ נּון וְּ ַרחּום ה';

וְּ צִ ְּד ָּק ְּתָך ְּי ַרנֵנּו.
ֶּא ֶּרְך ַאפַ יִםּ ,וגְּ דָּ ל-חָּ ֶּסד.

מקהלה א' (חצי פסוק ימני)

מקהלה ב' (חצי פסוק שמאלי)

ט טֹוב-ה' ַלכֹל;
וְּ ַרחֲ ָּמיו ,עַ ל-כָּל-מַ ע ֲָּשיו.
י יֹודּוָך ה' ,כָּל-מַ עֲשֶּ יָך;
ידיָךְּ ,יבָּ ְּרכּו ָּכה.
ַוחֲ ִס ֶּ
כּותָך י ֹאמֵ רּו;
יא כְּ בֹוד מַ ְּל ְּ
בּור ְּתָך ְּידַ בֵ רּו.
ּוגְּ ָּ
הֹודיעַ ִ ,ל ְּבנֵי הָּ ָּא ָּדם--גְּ בּור ָֹּתיו;
יב ְּל ִ
ּוכְּ בֹוד ,הֲ דַ ר מַ ְּלכּותֹו.
כּותָך ,מַ ְּלכּות כָּלֹ -על ִָּמים;
יג מַ ְּל ְּ
ּומֶּ ְּמשַ לְּ ְּתָך ,בְּ כָּלּ-דֹור ָּודֹר.
יד סֹומֵ ְך ה'ְּ ,לכָּל-הַ נֹפְּ לִים;
זֹוקףְּ ,לכָּל-הַ כְּ פּופִ ים.
וְּ ֵ
טו עֵ ינֵי-כֹלֵ ,אלֶּ יָך יְּ ַשבֵ רּו;
נֹותןָּ -להֶּ ם ֶּאתָּ -אכְּ לָּם בְּ עִ תֹו.
וְּ ַא ָּתה ֵ
פֹותחַ ֶּאת-יָּדֶּ ָך;
ֵ
טז
ּומַ ְּשבִ יעַ ְּלכָּל-חַ י ָּרצֹון.
יז צַ ִּדיק ה' ,בְּ כָּלְּּ -ד ָּרכָּיו;
וְּ חָּ ִסיד ,בְּ כָּלַ -מעֲשָּ יו.
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יח ָּקרֹוב ְּיה ָּוהְּ ,לכָּל-ק ְֹּר ָּאיו--
ְּלכֹל אֲ שֶּ ר י ְִּק ָּראֻ הּו בֶּ אֱ מֶּ ת.
יט ְּרצֹוןְּ -י ֵר ָּאיו ַיעֲשֶּ ה;
יֹושיעֵ ם.
וְּ ֶּאתַ -שוְּ עָּ ָּתם י ְִּש ַמע ,וְּ ִ
חזן
כ שֹומֵ ר ה'ֶּ ,את-כָּל-אֹהֲ בָּ יו;
כא ְּת ִהלַת ה'ְׁ ,ידַ בֶ ר-פִּ י:

וְּ ֵאת כָּל-הָּ ְּרשָּ עִ ים י ְַּש ִמיד.
וִ יבָּ ֵרְך כָּל-בָּ שָּ רֵ ,שם ָּק ְּדשֹוְּ --לעֹו ָּלם וָּעֶּ ד.

מקהלה מסכמת

וַאֲ נ ְַׁחנּו ,נְּבָּ ֵרְך ָּיּ-ה מֵ עַ ָּתה וְּ עַ ד-עֹולָּם :הַ לְּלּו-יָּּה.
בעזרת ה' יתברך .ההלחנה תגדיל את אמירת המזמור ותרחיב את דעת המתפללים.
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פד  5משפט פתיחה
קטו  18משפט סיום
תהילים פרק קמה
א ְּת ִה ָּלהְּ ,לדָּ וִ ד:
רֹומ ְּמָך אֱ לֹוהַ י הַ מֶּ ֶּלְך; וַ אֲ בָּ ְּרכָּה ִש ְּמָךְּ ,לעֹולָּם וָּעֶּ ד.
אֲ ִ
ב בְּ כָּל-יֹום אֲ בָּ ְּר ֶּכךָּ; וַ אֲ הַ ְּללָּה ִש ְּמָך ,לְּעֹולָּ ם וָּעֶּ ד.
ּומהֻ ָּלל ְּמאֹד; וְּ לִ גְּ ֻדלָּתֹוֵ ,אין ֵח ֶּקר.
ג גָּדֹול ְּיה ָּוה ְּ
ד ּדֹור ְּלדֹור ,יְּ שַ בַ ח ַמעֲשֶּ יָך; ּוגְּ בּור ֶֹּתיָך יַגִ ידּו.
ה הֲ דַ ר ,כְּ בֹוד הֹודֶּ ָך --וְּ ִדבְּ ֵרי נִפְּ ְּלא ֶֹּתיָך ָּא ִשיחָּ ה.
ֹאמרּו; וגדלותיך (ּוגְּ ֻדלָּ ְּתָך) אֲ סַ פְּ ֶּרנָּה.
נֹורא ֶֹּתיָך י ֵ
ו וֶּ עֱזּוז ְּ
ז ֵזכֶּר ַרב-טּובְּ ָך י ִַביעּו; וְּ צִ ְּד ָּק ְּתָך ְּי ַרנֵנּו.
ח חַ נּון וְּ ַרחּום ְּיה ָּוה; ֶּא ֶּרְך ַאפַ יִםּ ,וגְּ דָּ ל-חָּ סֶּ ד.
ט טֹובְּ -יהוָּה ַלכֹל; וְּ ַרחֲ מָּ יו ,עַ ל-כָּל-מַ עֲשָּ יו.
ידיָךְּ ,יבָּ ְּרכּו ָּכה.
י יֹודּוָך ְּיה ָּוה ,כָּל-מַ עֲשֶּ יָך; ַוחֲ ִס ֶּ
כּותָך י ֹאמֵ רּו; ּוגְּ בּו ָּר ְּתָך ְּידַ בֵ רּו.
יא כְּ בֹוד מַ ְּל ְּ
הֹודיעַ ִ ,ל ְּבנֵי הָּ ָּא ָּדם--גְּ בּור ָֹּתיו; ּוכְּ בֹוד ,הֲ דַ ר מַ ְּלכּותֹו.
יב ְּל ִ
ּומ ְּמשַ לְּ ְּתָך ,בְּ כָּלּ-דֹור ָּודֹר.
ֶּ
כּותָך ,מַ ְּלכּות כָּלֹ -על ִָּמים;
יג מַ ְּל ְּ
זֹוקףְּ ,לכָּ ל-הַ כְּ פּופִ ים.
יד סֹומֵ ְך ְּיה ָּוהְּ ,לכָּל-הַ נֹפְּ לִים; וְּ ֵ
נֹותןָּ -ל ֶּהם ֶּאתָּ -אכְּ ָּלם בְּ עִ תֹו.
טו עֵ ינֵי-כֹלֵ ,אלֶּ יָך יְּ ַשבֵ רּו; וְּ ַא ָּתה ֵ
פֹותחַ ֶּאת-יָּדֶּ ָך; ּומַ ְּשבִ יעַ ְּלכָּל-חַ י ָּרצֹון.
ֵ
טז
יז צַ ִּדיק ְּיה ָּוה ,בְּ כָּלְּּ -ד ָּרכָּיו; וְּ חָּ ִסיד ,בְּ כָּל-מַ עֲשָּ יו.
יח ָּקרֹוב ְּיה ָּוהְּ ,לכָּל-ק ְֹּר ָּאיוְּ --לכֹל אֲ שֶּ ר יִ ְּק ָּראֻ הּו בֶּ אֱ ֶּמת.
יֹושיעֵ ם.
יט ְּרצֹוןְּ -י ֵר ָּאיו ַיעֲשֶּ ה; וְּ ֶּאת-שַ וְּ עָּ ָּתם ִי ְּש ַמע ,וְּ ִ
כ שֹומֵ ר ְּיה ָּוהֶּ ,את-כָּל-אֹהֲ בָּ יו; וְּ ֵאת כָּל-הָּ ְּרשָּ עִ ים י ְַּש ִמיד.
כא ְּת ִהלַת ְּיהוָּהְּ ,ידַ בֶּ ר-פִ י :וִ יבָּ ֵרְך כָּל-בָּ ָּשר ,שֵ ם ָּק ְּדשֹו--לְּעֹולָּ ם וָּעֶּ ד.
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