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בס"ד

Praising Hashem Eternally
Source Sheet by Mordechai Lewis

TEHILLIM TOGETHER by HaRav Betzalel Rudinsky - Week 18

ט׳:תהילים ג׳
)ט( לַיקוק הַ יְ שׁוּﬠָ ֑ה ַ ֽﬠל־ﬠ ְַמּ ֖ בִ ְרכ ֶ ָ֣ת ֶ ֽסּלָה׃
Psalms 3:9
(9) Deliverance

is the LORD’s; Your blessing be upon Your people!Selah.

ט׳:תרגום תהלים ג׳
:פּוּרקָ נָא ﬠַל ﬠַמָ בִּ ְרכָתָ לְ ﬠָלְ ִמין
ְ )ט( ִמן קֳ דָ ם יקוק
Aramaic Targum to Psalms 3:9
(9) Redemption

is from the presence of the Lord; your blessings are to your people

forever.

ב׳:ט׳:רד"ק על תהילים ג׳
. שלא ימותו עמך במלחמה הזאת:)ב( על עמך ברכתך סלה
Radak on Psalms 3:9:2
(2) Thy

blessing be upon Thy people. Selah: – That Thy people may not perish in this

war.

א׳:ט׳:רש"י על תהילים ג׳
 עליו להושיע את עבדיו ואת עמו ועל עמו מוטל לברך ולהודות.')א( לה' הישועה וגו
:לו סלה
Rashi on Psalms 3:9:1

...
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כ״ו: הלכות ברכות י׳,משנה תורה
)כו( כְּ לָלוֹ שֶׁ ל דָּ בָ ר לְ עוֹלָם יִ צְ ﬠַק אָ דָ ם ﬠַל הֶ ﬠ ִָתיד לָבוֹא וִ יבַ קֵּ שׁ ַרח ֲִמים וְ יִ תֵּ ן הוֹדָ יָה ﬠַל מַ ה
: וְ כָל הַ מַּ ְרבֶּ ה לְ הוֹדוֹת אֶ ת יְ יָ׳ וּלְ שַׁ בְּ חוֹ תָּ ִמיד ה ֲֵרי זֶה ְמשֻׁ בָּ ח.שֶּׁ ﬠָבַ ר וְ יוֹדֶ ה וִ ישַׁ בֵּ חַ כְּ פִ י כֹּ חוֹ
Mishneh Torah, Blessings 10:26
(26) To

sum up: One should always offer supplications in regard to the future and ask for
Divine mercies, and give thanks for the past, praising God and lauding Him according to
one's abilities. The more one praises and lauds God, the more praiseworthy one is.

כ״ו:בראשית כ״ד
)כו( וַיִּ קֹּ֣ ד הָ ִ֔אישׁ וַיִּ ְשׁ ַ ֖תּחוּ ַ ֽליקוק׃
Genesis 24:26
(26) The

man bowed low in homage to the LORD

א׳:כ״ו:העמק דבר על בראשית כ״ד
 היינו כריעה בשעה שאומר ברוך וכדאיתא בברכות די״ב כורע.)א( וישתחו לה׳
: בברוך
Haamek Davar on Genesis 24:26:1

...

א׳:כ״ו:רד"ק על בראשית כ״ד
 וארז"ל קידה על אפים השתחויה זו. ההשתחויה יותר מקידה,)א( ויקד וישתחוה
: והודה לאל שהצליח דרכו.פישוט ידים ורגלים
Radak on Genesis 24:26:1
(1) ויקוד,

a bow somewhat more perfunctory than the one known as השתחויה. According to
our sages the former means touching one’s face to the ground, whereas the latter involves
prostrating one’s body and stretching out with the arms and legs. At any rate, the
procedure was to symbolise his gratitude to G’d for having heard his prayer.
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