
1 
 

 הצב"י אהוד אביבי, רחובות           בס"ד

    יאשרשירת ב מקהלה וחזן

 ]קמה ,תהילים[ 

י אותם לחזן לסולו( ופסוקים בלשון יחיד )הועדת הערות: המזמור מכיל פסוקים
אותם הועדתי למקהלה.  כל המזמור בנוי מפסוקים חצויים  –ים הרבים המדבר

לשנים. החלק הימני של  באות וא"ו. בגוש המזמור חציתי את המקהלה המחוברים
 ואילו הצד השמאלי לחלק השני של המקהלה. הפסוקים יושר על ידי מקהלה חלק א'.

בקשתי, שאת הפתיחה יעשו בליווי שופר, שיכריז על חשיבות ועליונות המזמור. הוא 
וכמובן, בסידור ראוי לכך בהיותו, לדעתי, המזמור החשוב ביותר בספר תהלים. 

התפלה. מה גם שכל הספר קרוי על שם התהלה, שהיא מלת המפתח  של המזמור, 
 ה'. תהלת-לדוד ו תהלהבראשו ובסופו: 

בית -זמור נועד להראות חוסר שלמות מכוון: חסרה האות נו"ן באלףהסדר של המ
וחסרה האות ו בסדרת וא"וי החיבור של חצאי הפסוקים.  מידי אדם לא תצא שלמות 

 אלא היא רק משמיים. 

 קש. כיד ה' הטובה עליו.וההצעה היא לשיקול דעתו של המלחין, המב

 :היכוןתרועת . בקול רם חזןבשופר ו עותקית פעמים שלוש

ֵבי ֵביֶתָך ֵרי, יֹושְׁ לּוָך ֶסָלה  ,ַאשְׁ ַהלְׁ   .עֹוד, יְׁ

 :תרועת דום לקהלקול החזן,  בליוויובשופר  שבריםשלוש פעמים  

ֵרי ָהָעם, ֶשָכָכה ּלֹו:  ַאשְׁ

 בקול רם והחזן בשופר תרועותשלוש פעמים 

ֹלָהיו ה' אֱׁ ֵרי ָהָעם, שֱׁ  .ַאשְׁ

 :חזן בקול רם

ה,   א ִהלָּ ִודתְּ דָּ  :לְּ

ְך;  לֶּ ָך ֱאלֹוַהי ַהמֶּ ד                  ֲארֹוִממְּ עֶּ ם וָּ עֹולָּ ָך, לְּ ה ִשמְּ כָּ רְּ  .ַוֲאבָּ

ל  ב  כָּ ךָּ; -בְּ כֶּ רְּ ד                             יֹום ֲאבָּ עֶּ ם וָּ עֹולָּ ָך, לְּ ה ִשמְּ לָּ  ַוֲאַהלְּ

 מקהלה א'

דֹול ה  ג ֹאד;  'גָּ ל מְּ ֻהלָּ ר               ּומְּ תֹו, ֵאין ֵחקֶּ ֻדלָּ ִלגְּ  .וְּ
יָך;   ד ַשַבח ַמֲעשֶּ דֹור, יְּ יָך ַיִגידּו                  ּדֹור לְּ בּוֹרתֶּ  .ּוגְּ
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 חזן

ָך  ה בֹוד הֹודֶּ ה       --ֲהַדר, כְּ ִשיחָּ יָך אָּ ֹאתֶּ לְּ ֵרי ִנפְּ ִדבְּ  .וְּ
יָך יֹאֵמרּו;   ו ֹאתֶּ ֱעזּוז נֹורְּ ה     וֶּ נָּ רֶּ ָך ֲאַספְּ תְּ ֻדלָּ  .ּוגְּ

 מקהלה ב'

ר ַרב  ז ָך ַיִביעּו; -ֵזכֶּ ַרֵננּו     טּובְּ ָך יְּ תְּ קָּ ִצדְּ  .וְּ
ַרחּום ה  ח ל     ; 'ַחנּון וְּ דָּ ְך ַאַפִים, ּוגְּ רֶּ ד-אֶּ סֶּ  .חָּ

 שמאלי( פסוק)חצי  מקהלה ב'                       )חצי פסוק ימני(מקהלה א'  

         ַלֹכל;  'ה-טֹוב  ט

יו,            ַרֲחמָּ ל-ַעל וְּ יו-כָּ  .ַמֲעשָּ

ל'יֹודּוָך ה  י יָך; -, כָּ             ַמֲעשֶּ
ה         כּוכָּ רְּ בָּ יָך, יְּ  .ַוֲחִסידֶּ

ָך יֹאֵמרּו;   יא כּותְּ בֹוד ַמלְּ         כְּ
ַדֵברּו           ָך יְּ תְּ בּורָּ  .ּוגְּ

ם  יב דָּ אָּ ֵני הָּ הֹוִדיַע, ִלבְּ יו; --לְּ בּוֹרתָּ          גְּ
בֹוד,          כּותֹוּוכְּ  .ֲהַדר ַמלְּ

ל  יג כּות כָּ ָך, ַמלְּ כּותְּ ִמים; -ַמלְּ           ֹעלָּ
ל         כָּ ָך, בְּ תְּ ַשלְּ מְּ ֹדר-ּומֶּ  .ּדֹור וָּ

ל'סֹוֵמְך ה  יד כָּ ִלים; -, לְּ              ַהֹנפְּ
ל         כָּ זֹוֵקף, לְּ פּוִפים-וְּ  .ַהכְּ

ַשֵברּו; -ֵעיֵני  טו יָך יְּ       ֹכל, ֵאלֶּ

ה נֹוֵתן         ַאתָּ ת-וְּ ם אֶּ הֶּ ִעתֹו-לָּ ם בְּ לָּ כְּ  .אָּ

ת  טז ָך; -פֹוֵתַח אֶּ                יָּדֶּ
ל       כָּ ִביַע לְּ צֹון-ּוַמשְּ  .ַחי רָּ

ל'ַצִּדיק ה  יז כָּ יו; -, בְּ כָּ רָּ           ּדְּ
ל        כָּ ִסיד, בְּ חָּ יו-וְּ  .ַמֲעשָּ
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ל  יח כָּ ה, לְּ הוָּ רֹוב יְּ יו-קָּ אָּ        --ֹקרְּ

ת          ֱאמֶּ ֻאהּו בֶּ רָּ ר ִיקְּ ֹכל ֲאשֶּ  .לְּ

צֹון  יט ה; -רְּ יו ַיֲעשֶּ ֵראָּ       יְּ

ת           אֶּ יֹוִשיֵעם-וְּ ַמע, וְּ ם ִישְּ תָּ עָּ  .ַשוְּ

 חזן

ת'שֹוֵמר ה  כ ל-, אֶּ יו; -כָּ ל          ֹאֲהבָּ ֵאת כָּ ִמיד-וְּ ִעים ַישְּ שָּ רְּ  .הָּ
ִהַלת ה  כא ַדֶבר, 'תְּ י:-יְׁ ל        פִּ ֵרְך כָּ שֹו-ִויבָּ דְּ ר, ֵשם קָּ שָּ ד--בָּ עֶּ ם וָּ עֹולָּ  .לְּ

                                                                                                                                                                                                                                                                                          מקהלה מסכמת

נּו ֵרְך יָּ ַוֲאַנחְׁ בָּ ַעד ּה -, נְּ ה וְּ ם-ֵמַעתָּ לּו :עֹולָּ  .יָּּה-ַהלְּ

 

 . ההלחנה תגדיל את אמירת המזמור ותרחיב את דעת המתפללים.בעזרת ה' יתברך
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 משפט פתיחה  5פד 

 משפט סיום  18קטו 

 תהילים פרק קמה

ִוד  א דָּ ה, לְּ ִהלָּ  :תְּ
ְך;  לֶּ ָך ֱאלֹוַהי ַהמֶּ ד   ֲארֹוִממְּ עֶּ ם וָּ עֹולָּ ָך, לְּ ה ִשמְּ כָּ רְּ  .ַוֲאבָּ

ל  ב כָּ ךָּ; -בְּ כֶּ רְּ ד   יֹום ֲאבָּ עֶּ ם וָּ עֹולָּ ָך, לְּ ה ִשמְּ לָּ  .ַוֲאַהלְּ
ֹאד;   ג ל מְּ ֻהלָּ ה ּומְּ הוָּ דֹול יְּ תֹו, ֵאין   גָּ ֻדלָּ ִלגְּ ר וְּ  .ֵחקֶּ
יָך;   ד ַשַבח ַמֲעשֶּ דֹור, יְּ יָך ַיִגידּו   ּדֹור לְּ בּוֹרתֶּ  .ּוגְּ
ָך  ה בֹוד הֹודֶּ ה    --ֲהַדר, כְּ ִשיחָּ יָך אָּ ֹאתֶּ לְּ ֵרי ִנפְּ ִדבְּ  .וְּ
יָך יֹאֵמרּו;   ו ֹאתֶּ ֱעזּוז נֹורְּ ה   וֶּ נָּ רֶּ ָך( ֲאַספְּ תְּ ֻדלָּ  .וגדלותיך )ּוגְּ
ר ַרב  ז ָך ַיִביעּו; -ֵזכֶּ ַרֵננּווְּ    טּובְּ ָך יְּ תְּ קָּ  .ִצדְּ

ה;   ח הוָּ ַרחּום יְּ ל   ַחנּון וְּ דָּ ְך ַאַפִים, ּוגְּ רֶּ ד-אֶּ סֶּ  .חָּ
ה ַלֹכל; -טֹוב  ט הוָּ יו, ַעל   יְּ ַרֲחמָּ ל-וְּ יו-כָּ  .ַמֲעשָּ
ל  י ה, כָּ הוָּ יָך; -יֹודּוָך יְּ ה   ַמֲעשֶּ כּוכָּ רְּ בָּ יָך, יְּ  .ַוֲחִסידֶּ

ָך יֹאֵמרּו;   יא כּותְּ בֹוד ַמלְּ בּו   כְּ ַדֵברּוּוגְּ ָך יְּ תְּ  .רָּ
ם  יב דָּ אָּ ֵני הָּ הֹוִדיַע, ִלבְּ יו; --לְּ בּוֹרתָּ כּותֹו   גְּ בֹוד, ֲהַדר ַמלְּ  .ּוכְּ
ל  יג כּות כָּ ָך, ַמלְּ כּותְּ ִמים; -ַמלְּ ל   ֹעלָּ כָּ ָך, בְּ תְּ ַשלְּ מְּ ֹדר-ּומֶּ  .ּדֹור וָּ
ל  יד כָּ ה, לְּ הוָּ ִלים; -סֹוֵמְך יְּ ל   ַהֹנפְּ כָּ זֹוֵקף, לְּ פּוִפים-וְּ  .ַהכְּ
ַשֵברּו; -ֵעיֵני  טו יָך יְּ ה נֹוֵתן   ֹכל, ֵאלֶּ ַאתָּ ת-וְּ ם אֶּ הֶּ ִעתֹו-לָּ ם בְּ לָּ כְּ  .אָּ
ת  טז ָך; -פֹוֵתַח אֶּ ל   יָּדֶּ כָּ ִביַע לְּ צֹון-ּוַמשְּ  .ַחי רָּ
ל  יז כָּ ה, בְּ הוָּ יו; -ַצִּדיק יְּ כָּ רָּ ל   ּדְּ כָּ ִסיד, בְּ חָּ יו-וְּ  .ַמֲעשָּ

ל  יח כָּ ה, לְּ הוָּ רֹוב יְּ יו-קָּ אָּ ֹכל אֲ     --ֹקרְּ תלְּ ֱאמֶּ ֻאהּו בֶּ רָּ ר ִיקְּ  .שֶּ
צֹון  יט ה; -רְּ יו ַיֲעשֶּ ֵראָּ ת   יְּ אֶּ יֹוִשיֵעם-וְּ ַמע, וְּ ם ִישְּ תָּ עָּ  .ַשוְּ

ת  כ ה, אֶּ הוָּ ל-שֹוֵמר יְּ יו; -כָּ ל   ֹאֲהבָּ ֵאת כָּ ִמיד-וְּ ִעים ַישְּ שָּ רְּ  .הָּ
ר  כא ַדבֶּ ה, יְּ הוָּ ִהַלת יְּ ל   ִפי: -תְּ ֵרְך כָּ ר, ֵשם -ִויבָּ שָּ שֹובָּ דְּ ד--קָּ עֶּ ם וָּ עֹולָּ  .לְּ


