
 
 
Commentaire de Rachi sur un Psaume très particulier  
 
 
 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    דדדד    דףדףדףדף    ברכותברכותברכותברכות    מסכתמסכתמסכתמסכת    בבליבבליבבליבבלי    תלמודתלמודתלמודתלמוד
  

    שלששלששלששלש יום בכל לדוד תהלה )ה"קמ תהלים( האומר כל: אבינא רבי אמר אלעזר רבי אמר
 - ת"בי ף"באל דאתיא משום אילימא? טעמא מאי. הבא העולם בן שהוא לו מובטח - פעמיםפעמיםפעמיםפעמים
 תהלים( ביה דאית משום אלא! אפין בתמניא דאתיא דרך תמימי אשרי )ט"קי תהלים( נימא
 - ! בשר לכל לחם נתן )ו"קל תהלים(: ביה דכתיב הגדול הלל נימא - ידך את פותח )ה"קמ

  .תרתיתרתיתרתיתרתי    ביהביהביהביה    דאיתדאיתדאיתדאית משום: אלא
 
 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    דדדד    דףדףדףדף    ברכותברכותברכותברכות    מסכתמסכתמסכתמסכת    יייי""""רשרשרשרש �
  

  .תפלות שלש כנגד -  פעמיםפעמיםפעמיםפעמים    שלששלששלששלש
 

  .חי לכל מזון הכנת שבח בו ויש, ת"בי ף"באל דאתי - תרתיתרתיתרתיתרתי    ביהביהביהביה    דאיתדאיתדאיתדאית
 
 
 

      בבבב    עמודעמודעמודעמוד    דדדד    דףדףדףדף    ברכותברכותברכותברכות    מסכתמסכתמסכתמסכת    יהושעיהושעיהושעיהושע    פניפניפניפני
  

. 'כו מובטח פעמים שלש יום בכל לדוד תהלה האומר כל אבינא רבי אמר א"ר אמר שם
 חזקה הוי זימני בתלת הלב בכוונת פ"ג המזמור זה שיאמר י"שע בזה שהכוונה ונראה

 שעוסק למי לזה לצוות אלא נברא לא כולו העולם שכל בלבו האמיתית האמונה ותתחזק
 נבראו לא והנעשים הנבראים וכל המזמור בזה שיש ב"הא אותיות ב"כ י"ע שנתנה בתורה

 ומפרנס זן ה"שהקב חי לכל ומשביע ידך את פותח בפסוק כ"ג ויכוון כנודע כך בשביל אלא
 וכדכתיב צערב ושלא ביגיעה שלא מתפרנסים וכולם כנים ביצי עד ראמים מקרני עולמו
 בודאי כ"א בעתו אכלם את להם נותן ואתה ישברו אליך כל עיני המזמור בזה מיניה לעיל
 בצרכי לעסוק קבע מלאכתי לעשות היום כל איגע וריק הבל זה למה ויאמר לבו על יתן החי

 שלא פרנסתן ה"הקב להם מזמן בעלמא לצוותא אלא שאינן הנבראים שכל שמכיון פרנסה
 העולם ויסוד עיקר שהם פקודיו ולזוכרי בריתו לשומרי כן שיעשה ונכון אוישר ש"כ ביגיעה
 כ"ג ונאמר יכלכלך והוא יהבך' ה על השלך הכתוב וכמאמר, ביגיעה שלא פרנסתן להם שיזמן

 קבע שמים ומלאכת עראי מלאכתו יעשה בודאי כך שמתוך נמצא', וגו נעזב צדיק ראיתי לא
 הבא עולם בן שהוא לו מובטח שאמר וזה. בידו נתקיימו וזה זה כך העושה שכל ל"חז ש"כמ
 סמוך בלילה ולא ביום פעמים' הג כל לומר חכמים שתקנו שפיר נמי אתי והשתא. ל"וק

 תפילת שאחר זמן באותו הוא במלאכתו האדם ועמל יגיעות שעיקר משום ערבית לתפילת
  :לי נראה כן, המנחה תפלת אחר עד ערב עדי ולעבודתו לפעלו אדם יצא וכדכתיב שחרית

 



 
Talmud de Babylone, traité Berakhot, page 4B 
 

 
Rabbi Elazar au nom de rabbi Avina enseigne: celui qui prononce 
le Psaume Louange de David (Psaumes, 145) trois fois  par jour 
mérite d’avoir une part dans le monde futur. Quelle en est la 
raison ? N’est-ce pas parce que ce Psaume est composé selon 
l’ordre alphabétique ? Alors pourquoi ne pas réciter le Psaume 
« Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie » (Psaumes 119), 
qui utilise huit répétitions de chaque lettre ? Est-ce parce que le 
premier contient le verset « Tu ouvres ta main et tu rassasies tout 
ce qui a vie »? Alors pourquoi pas le grand Hallel où il est écrit 
« Celui qui donne de la nourriture à toute chair » ? C’est parce que 
le psaume Louange de David a ces deux avantages . 

 
 
 
 

� Commentaire de Rachi 
 
Trois fois : en rapport avec les trois prières journalières. 
 
A ces deux avantages : il suit l’ordre alphabétique et il contient la louange «qui 
prépare la subsistance à tous les êtres vivants. » 

 
 
 
 
Commentaire du Pné Yéhochoua 
 
(Résumé du commentaire) 
 
Il me semble que le fait de répéter trois fois ce Psaume, avec concentration, permet de 
renforcer la confiance en Dieu. En effet, le fait de proclamer, que Dieu nourrit chaque être 
vivant, doit faire prendre conscience que le travail est secondaire car si déjà Dieu nourrit un 
animal, à plus forte raison, il donnera sa subsistance à l’homme qui respecte ses 
commandements. 
 

Le roi david avec sa lyre, Enluminure 
du XVIème siècle, anonyme. 


