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Introductory Note: Mizmorim 92-93, 95-99 (100) in Kabbalat Shabbat
א .המקורות של קבלת שבת בתלמוד
שבת קי"ט ע"א:

"רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה
רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר בואי כלה בואי כלה"

בבא קמא ל"ב ע"א-ע"ב ... :בערב שבת מאי ברשות איכא כדרבי חנינא דאמר
רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא
רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר 'בואי כלה בואי כלה'

רש"י" :בואי ונצא – כאדם המקבל פני המלך"

ב .המבנה של קבלת שבת והשיר "לכה דודי"

"קבלת שבת" כפירוש הגמרא
שבתא קבלת פני מלכות,
לקראת שבת כלה,
בואי כלה בואי כלה
לבש

תהלים צ"ו ,יִ :א ְמרּו בַ גֹויִם ה' מָ לְָך
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

תהלים צ"ח ,ו :בַ חֲ צ ְֹצרֹות וְ קֹול שֹופָר
ָה ִריעּו לִפְ נֵי ַה ֶמלְֶך ה':

תהלים צ"ז ,א :ה' מָ לְָך ָתגֵל
ִש ְמחּו ִאיִים ַר ִבים:
הָ ָא ֶרץ י ְ

ֹשב
תהלים צא.ד :ה' ָמלְָך י ְִרגְ זּו עַ ִמים י ֵ
רּובים ָתנּוט ָה ָא ֶרץ...וְ עֹז ֶמלְֶך ִמ ְשפָט ָא ֵהב
כְ ִ

תהלים כ"ט ,י :ה' ַלמַ בּול יָשָ ב ַויֵשֶ ב ה' ֶמלְֶך לְעֹולָם:
ה' עֹז לְעַ מֹו ִי ֵתן ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ ָשלֹום:

תהלים צ"ג ,א :ה' מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש לָבֵ ש ה' עֹז ִה ְת ַאזָר
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

יום שבת
מלכות ה'

תהלים צ"ב ,אִ :מזְ מֹור ִשיר לְיֹום הַ שַ בָ ת:

צ "ח
98
צ"ט
99

צ"ו
96
צ "ז
97
כ"ט
29

לכה דודי

קבלת שבת
"לכה דודי"

דֹודי ל ְִק ַראת ַכלָה .פְ נֵי שַ בָ ת נ ְַקבְ לָה:
ְלכָה ִ
לְשֵ ם ּול ְִתפְ ֶא ֶרת וְ ל ְִת ִהלָה
ּושמֹו ֶאחָ ד.
ה' ֶאחָ ד ְ
ִה ְש ִמיעָ נּו ֵאל הַ ְמיֻחָ ד.
שָ מֹור וְ זָכֹור בְ ִדבּור ֶאחָ ד.
סֹוף מַ עֲשֶ ה בְ מַ חֲ שָ בָ ה ְת ִחלָה
מֵ ר ֹאש ִמ ֶקדֶ ם נְסּוכָה.
ל ְִק ַראת שַ בָ ת לְכּו וְ ֵנ ְלכָה .כִ י ִהיא ְמקֹור הַ בְ ָרכָה.
קּומי צְ ִאי ִמתֹוְך הַ הֲ ֵפכָהַ .רב לְָך שֶ בֶ ת בְ עֵ מֶ ק הַ בָ כָא .וְ הּוא יַחֲ מֹול עָ ַליְִך חֶ ְמלָה
ִ
ִמ ְקדַ ש מֶ לְֶך עִ יר ְמלּוכָה.
לִבְ ִשי בִ גְ דֵ י ִתפְ ַא ְר ֵתְך עַ ִמי .עַ ל יַד בֶ ן ִישַ י בֵ ית הַ ל ְַח ִמיָ .ק ְרבָ ה ֶאל נַפְ ִשי גְ ָאלָּה
קּומי.
ִה ְת ַנע ֲִרי מֵ עָ פָר ִ
בֹואי ַכלָה
בֹואי ַכלָהִ .
ִ
תֹוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְסגֻלָה.
בֹואי בְ שָ לֹום עֲטֶ ֶרת בַ עְ לָּה .גַם בְ ִש ְמחָ ה ּובְ צָ הֳ לָה.
ִ

ששה ימי חול ששה
מזמורים

ֹלהים
תהלים צ"ה ,ג :כִ י ֵא-ל גָדֹול ה' ּומֶ לְֶך גָדֹול עַ ל כָל אֱ ִ -

צ" ה
95

• שבת בהר סיני ,בירושלים
• עם ישראל יוצא מהגלות,
מתחדש בארץ ישראל,
העמים מצטרפים
 קבלת השבת

צ "ב
92
צ"ג
93

Introductory note
Tehillim  Siddur
Kabbalat Shabbat

Introductory Note: Mizmorim 92-93, 95-99 (100) in Kabbalat Shabbat
A. Sources for Kabbalat Shabbat in the Talmud
Shabbat 119a: Rabbi Hanina robed himself and stood at sunset of Shabbat eve and exclaimed, “Come and we will
go out to greet Shabbat the queen”. Rabbi Yannai donned his robes on Shabbat eve and exclaimed, “Come O
bride, come O Bride!”

Baba Kama 32a/b: on Shabbat eve …for Rabbi Hanina used to say: Come, let us go out to greet the bride, the
queen. Some [explicitly] read …to greet Shabbat, the bride, the queen. Rabbi Yannai, [however] while dressed in
his Shabbat attire used to remain standing and say , “Come O bride, come O Bride!”
Rashi: Come let us go out – like someone who is coming to greet the presence of the King

6 days of the week,
6 mizmorim

"קבלת שבת" כפירוש הגמרא
,שבתא קבלת פני מלכות
,לקראת שבת כלה
בואי כלה בואי כלה
לבש

Shabbat
God’s
Kingdom

Kabbalat
Shabbat
“Lecha Dodi”

The key words are:
Shabbat
meeting the king
greeting the Shabbat
bride
come bride/ wore

Introductory note
Tehillim  Siddur
Kabbalat Shabbat

B. Structure of Kabbalat Shabbat and Lecha Dodi
ֹלהים
ִ - ֱל גָדֹול ה' ּומֶ לְֶך גָדֹול עַ ל כָל א- כִ י ֵא: ג,תהלים צ"ה
 בַ חֲ צ ְֹצרֹות וְ קֹול שֹופָר: ו,תהלים צ"ח
:'ָה ִריעּו לִפְ נֵי ַה ֶמלְֶך ה

 ִא ְמרּו בַ גֹויִם ה' מָ לְָך: י,תהלים צ"ו
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

ֹשב
ֵ  ה' ָמלְָך י ְִרגְ זּו עַ ִמים י:ד.תהלים צא
וְ עֹז ֶמלְֶך ִמ ְשפָט ָא ֵהב...רּובים ָתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְכ

 ה' מָ לְָך ָתגֵל: א,תהלים צ"ז
:ִש ְמחּו ִאיִים ַר ִבים
ְ הָ ָא ֶרץ י

:ֵשב ה' ֶמלְֶך לְעֹולָם
ֶ ָשב ַוי
ָ  ה' לַמַ בּול י: י,תהלים כ"ט
:ה' עֹז לְעַ מֹו י ִֵתן ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ ָשלֹום

: פְ נֵי שַ בָ ת נ ְַקבְ לָה.דֹודי ל ְִק ַראת ַכלָה
ִ ְלכָה
לְשֵ ם ּול ְִתפְ ֶא ֶרת וְ ל ְִת ִהלָה
.ּושמֹו ֶאחָ ד
ְ ה' ֶאחָ ד
.ִה ְש ִמיעָ נּו ֵאל הַ ְמיֻחָ ד
.שָ מֹור וְ זָכֹור בְ ִדבּור ֶאחָ ד
סֹוף מַ עֲשֶ ה בְ מַ חֲ שָ בָ ה ְת ִחלָה
.מֵ ר ֹאש ִמ ֶקדֶ ם נְסּוכָה
. כִ י ִהיא ְמקֹור הַ בְ ָרכָה.ל ְִק ַראת שַ בָ ת לְכּו וְ ֵנ ְלכָה
 וְ הּוא יַחֲ מֹול עָ ַליְִך חֶ ְמלָה. ַרב לְָך שֶ בֶ ת בְ עֵ מֶ ק הַ בָ כָא.קּומי צְ ִאי ִמתֹוְך הַ הֲ ֵפכָה
ִ
.ִמ ְקדַ ש מֶ לְֶך עִ יר ְמלּוכָה
 ָק ְרבָ ה ֶאל נַפְ ִשי גְ ָאלָּה. עַ ל יַד בֶ ן יִשַ י בֵ ית הַ ל ְַח ִמי.לִבְ ִשי בִ גְ דֵ י ִתפְ ַא ְר ֵתְך עַ ִמי
.קּומי
ִ ִה ְת ַנע ֲִרי מֵ עָ פָר
בֹואי ַכלָה
ִ .בֹואי ַכלָה
ִ
.תֹוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְסגֻלָה
. גַם בְ ִש ְמחָ ה ּובְ צָ הֳ לָה.בֹואי בְ שָ לֹום עֲטֶ ֶרת בַ עְ לָּה
ִ
: ִמזְ מֹור ִשיר לְיֹום ַה ַשבָ ת: א,תהלים צ"ב
 ה' מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש לָבֵ ש ה' עֹז ִה ְת ַאזָר: א,תהלים צ"ג
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט
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Structure & Message of Book IV (90-106 [-107])

101-106/107

100-95

94-90

Return of David & Yisrael, Nature,
History, Return from the Exile

Yisrael & Nations –
Hashem’s Kingdom

Moshe & Torah –
Hashem’s Kingdom

Lecture #20

Lecture #19

Lecture #18
: א,צ"ה
ְלכּו נְ ַרנְ נָה
לַ ה' נ ִָריעָ ה
:ְלצּור ִי ְׁשעֵ נּו

95,1: rock of
my deliverance

→ online poster

Lecture
#17

Lecture
#16
: טו,צ"א
ִי ְק ָראֵ נִ י
וְאֶ עֱ נֵהּו

: כז,פ"ט
הּוא ִי ְק ָראֵ נִ י
אָ ִבי אָ ָתה אֵ ִלי
:וְצּור ְיׁשּועָ ִתי

91, 15:
when he
calls me

89, 27:he shall
call me… rock of
my deliverance

Mizmor 95
1 Come, let us sing for joy to the Lord; let us make a
joyful sound to the Rock of our salvation. 2 Let us
greet His presence with thanksgiving; let us cry out to
Him joyfully with song. 3 For the Lord is a great God
and a great King over all gods. 4 In Whose hand are
the depths of the earth, and the peaks of the
mountains are His. 5 For the sea is His, He made it,
and His hands formed the dry land. 6 Come, let us
prostrate ourselves and bow down; let us kneel before
the Lord, our Maker. 7 For He is our God, and we are
the people of His flock and the sheep under His hand,
even today, if you would only hearken to His voice.
8 Do not harden your heart as [in] Meriva, as [on] the
day of Masa in the desert. 9 When your fathers tested
Me; they tried Me, even though they had seen My
deeds. 10 Forty years I quarreled with that generation,
and I said, "They are a people of erring hearts and
they did not know My ways.“ 11 For which reason I
swore in My wrath, "They will not enter My resting
place!"

מזמור צ"ה
Call to thank
God as the
Creator of
the world and
shepherd of
Israel

קריאה להודות
לה' כבורא
עולם וכרועה
ישראל

:נ ִָריעָ ה ְלצּור י ְִׁשעֵ נּו

'ְלכּו נְ ַרנְ נָה לַ ה

א

:ִבזְ ִמרֹות נ ִָריעַ לֹו

תֹודה
ָ נְ ַק ְד ָמה פָ נָיו ְב

ב

:ֹלהים
ִ ֱּומלֶ ְך גָדֹול עַ ל כָל א
ֶ

'כִ י אֵ ל גָדֹול ה

ג

:וְתֹועֲ פֹות ָה ִרים לֹו

אֲ ֶׁשר ְביָדֹו ֶמ ְח ְק ֵרי אָ ֶרץ

ד

:ְויַבֶ ֶׁשת י ָָדיו יָצָ רּו

אֲ ֶׁשר לֹו ַהיָם וְהּוא עָ ָשהּו

ה

:נִ ְב ְרכָה ִל ְפנֵי ה' עֹּ ֵשנּו

בֹּאּו נִ ְׁש ַתחֲ וֶה וְנִ כְ ָרעָ ה

ו

וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם ַמ ְר ִעיתֹו וְצ ֹּאן יָדֹו

ֹלהינּו
ֵ ֱכִ י הּוא א

ז

:ַהיֹום ִאם ְבקֹּ לֹו ִת ְׁש ָמעּו

תוכחה לישראל
'לשמוע בקול ה

Rebuke to
Israel to listed
to God

:כְ יֹום ַמ ָסה בַ ִמ ְדבָ ר

אַ ל ַת ְקׁשּו ְלבַ ְבכֶם כִ ְמ ִריבָ ה

ח

:ְב ָחנּונִ י גַ ם ָראּו פָ עֳ ִלי

בֹותיכֶם
ֵ ֲאֲ ֶׁשר נִ סּונִ י א

ט

וָאֹּ ַמר עַ ם תֹּעֵ י לֵ בָ ב ֵהם

אַ ְרבָ ִעים ָׁשנָה אָ קּוט ְבדֹור

י

:ו ְֵהם ל ֹּא י ְָדעּו ְד ָרכָי
:נּוח ִתי
ָ ִאם ְיבֹּאּון אֶ ל ְמ

אֲ ֶׁשר נִ ְׁשבַ ְע ִתי ְבאַ ִפי

יא

חלוקת המזמור

מזמור צ"ה
א

ְלכּו נְ ַרנְ נָה לַ ה'

נ ִָריעָ ה ְלצּור י ְִׁשעֵ נּו:

ב

תֹודה
נְ ַק ְד ָמה פָ נָיו ְב ָ

ִבזְ ִמרֹות נ ִָריעַ לֹו:

ג

כִ י אֵ ל גָדֹול ה'

ֹלהים:
ּומלֶ ְך גָדֹול עַ ל כָל אֱ ִ
ֶ

ד

אֲ ֶׁשר ְביָדֹו ֶמ ְח ְק ֵרי אָ ֶרץ

וְתֹועֲ פֹות ָה ִרים לֹו:

ה

אֲ ֶׁשר לֹו ַהיָם וְהּוא עָ ָשהּו

ְויַבֶ ֶׁשת י ָָדיו יָצָ רּו:

ו

בֹּאּו נִ ְׁש ַתחֲ וֶה וְנִ כְ ָרעָ ה

נִ ְב ְרכָה ִל ְפנֵי ה' עֹּ ֵשנּו:

ז

ֹלהינּו
כִ י הּוא אֱ ֵ

וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם ַמ ְר ִעיתֹו וְצ ֹּאן יָדֹו

פ"ט ,כז :הּוא י ְִק ָראֵ נִ י אָ ִבי
אָ ָתה אֵ ִלי וְצּור ְיׁשּועָ ִתי:

אֲ ֶׁשר לֹו ַהיָם וְהּוא עָ ָשהּו
בֹּאּו נִ ְׁש ַתחֲ וֶה
וְנִ כְ ָרעָ ה

ט

בֹותיכֶם
אֲ ֶׁשר נִ סּונִ י אֲ ֵ

י

אַ ְרבָ ִעים ָׁשנָה אָ קּוט ְבדֹור

וָאֹּ ַמר עַ ם תֹּעֵ י לֵ בָ ב ֵהם

נִ ְב ְרכָה ִל ְפנֵי
ה' עֹּ ֵשנּו

אַ ל ַת ְקׁשּו ְלבַ ְבכֶם כִ ְמ ִריבָ ה

תוכחה לישראל
לשמוע בקול ה'

וָאֹּ ַמר עַ ם תֹּעֵ י לֵ בָ ב ֵהם

ו ְֵהם ל ֹּא י ְָדעּו ְד ָרכָי:
יא

אֲ ֶׁשר נִ ְׁשבַ ְע ִתי ְבאַ ִפי

צ"א ,טו :י ְִק ָראֵ נִ י וְאֶ עֱ נֵהּו ִעמֹו
אָ נֹּכִ י ְבצָ ָרה אֲ חַ ְלצֵ הּו וַאֲ כ ְַב ֵדהּו:

ָׁשר
צ"ב ,טזְ :ל ַהגִ יד כִ י י ָ
צּורי וְל ֹּא עַ וְלָ ָתה בֹו:
ה' ִ

קריאה להודות לה'
כבורא עולם
וכרועה ישראל

אַ ל ַת ְקׁשּו ְלבַ ְבכֶם כִ ְמ ִריבָ ה כְ יֹום ַמ ָסה בַ ִמ ְדבָ ר:
ְב ָחנּונִ י גַ ם ָראּו פָ עֳ ִלי:

סמיכות המזמור בספר תהלים

ׁשעָ תֹו:
לֹוה עָ ָשהּו ַו ְינַבֵ ל צּור ְי ֻּ
ית וַיִ טֹּ ׁש אֱ ַ
ית ָכ ִש ָ
ׁשרּון וַיִ ְבעָ ט ָׁש ַמנְ ָת עָ ִב ָ
דברים ל"ב ,טו :וַיִ ְׁש ַמן ְי ֻּ

ַהיֹום ִאם ְבקֹּ לֹו ִת ְׁש ָמעּו:
ח

שירשורים פנימיים

ִאם ְיבֹּאּון אֶ ל ְמנּוחָ ִתי

צ"ה ,ג :כִ י אֵ ל גָ דֹול ה'
ֹלהים:
ּומלֶ ְך גָ דֹול עַ ל כָל אֱ ִ
ֶ

ירמיהו כ"ג ,א :הֹוי ר ִֹּעים ְמאַ ְב ִדים
יתי נְ אֻּ ם ה':
ּומ ִפצִ ים אֶ ת צ ֹּאן ַמ ְר ִע ִ
ְ
ע"ד ,אַ :מ ְשכִ יל
ֹלהים
ְלאָ ָסף לָ ָמה אֱ ִ
ָזנ ְַח ָת לָ נֶצַ ח י ְֶע ַׁשן
יתָך:
אַ ְפָך ְבצ ֹּאן ַמ ְר ִע ֶ

צ"ה ,אְ :לכּו נְ ַרנְ נָה לַ ה'
נ ִָריעָ ה ְלצּור ִי ְׁשעֵ נּו:

צ"ד ,כבַ :וי ְִהי ה' ִלי ְל ִמ ְשגָ ב
ֵאֹלהי ְלצּור ַמ ְח ִסי:
ו ַ

נֹורא
מ"ז ,ג :כִ י ה' עֶ ְליֹון ָ
ֶמלֶ ְך גָ דֹול עַ ל כָל ָהאָ ֶרץ:

יתי אָ ָדם
יחזקאל ל"ד ,לא :וְאַ ֵתן צ ֹּאנִ י צ ֹּאן ַמ ְר ִע ִ
ֹלהיכֶם נְ אֻּ ם אֲ ֹּדנָי ה':
אַ ֶתם אֲ נִ י אֱ ֵ

ע"ט ,יג :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך
נֹודה
יתָך ֶ
וְצ ֹּאן ַמ ְר ִע ֶ
ְלָך ְלעֹולָ ם ְלדֹּר ָודֹּר
נְ ַספֵ ר ְת ִהלָ ֶתָך:

צ"ה ,ז :כִ י הּוא
ֹלהינּו וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם
אֱ ֵ
ַמ ְר ִעיתֹו וְצ ֹּאן יָדֹו ַהיֹום
ִאם ְבקֹּ לֹו ִת ְׁש ָמעּו:

ק' ,גְ :דעּו כִ י ה'
ֹלהים הּוא
הּוא אֱ ִ
עָ ָשנּו ולא וְלֹו אֲ נ ְַחנּו
עַ מֹו וְצ ֹּאן ַמ ְר ִעיתֹו:

ישעיהו ס"ו ,אַ :ה ָש ַמיִם כִ ְס ִאי ו ְָהאָ ֶרץ הֲ דֹּם ַרגְ לָ י אֵ י זֶה בַ יִת אֲ ֶׁשר ִת ְבנּו ִלי וְאֵ י זֶה ָמקֹום ְמנּוחָ ִתי
צ"ה ,יאִ :אם ְיבֹּאּון אֶ ל ְמנּוחָ ִתי:

נּוח ִתי:
ִאם ְיבֹּאּון אֶ ל ְמ ָ

קשרים עם ספרים אחרים

יה
קל"ב ,יד :ז ֹּאת ְמנּוחָ ִתי עֲ ֵדי עַ ד פֹּ ה אֵ ֵׁשב כִ י ִאּוִ ִת ָ

ּומ ִריבָ ה עַ ל ִריב ְבנֵי ִי ְש ָראֵ ל וְעַ ל
שמות י"ז ,ז :וַיִ ְק ָרא ֵׁשם ַה ָמקֹום ַמ ָסה ְ
נַסֹּ ָתם אֶ ת ה'...
במדבר כ' ,יגֵ :ה ָמה ֵמי ְמ ִריבָ ה אֲ ֶׁשר ָרבּו ְבנֵי ִי ְש ָראֵ ל אֶ ת ה' וַיִ ָק ֵדׁש בָ ם:
ידָך אֲ ֶׁשר נִ ִסיתֹו
ְאּוריָך ְל ִאיׁש חֲ ִס ֶ
ּוללֵ וִי אָ ַמר תֻּ ֶמיָך ו ֶ
דברים ל"ג ,חְ :
ְב ַמ ָסה ְת ִריבֵ הּו עַ ל ֵמי ְמ ִריבָ ה:
בֹותיכֶם
חּוקי אֲ ֵ
ֵיהם בַ ִמ ְדבָ ר ְב ֵ
יחזקאל כ’ ,יח.לה-לו :וָאֹּ ַמר אֶ ל ְבנ ֶ
אתי אֶ ְתכֶם אֶ ל ִמ ְדבַ ר ָהעַ ִמים וְנִ ְׁשפַ ְט ִתי ִא ְתכֶם
אַ ל ֵתלֵ כּו ...ו ְֵהבֵ ִ
בֹותיכֶם ְב ִמ ְדבַ ר אֶ ֶרץ
ָׁשם פָ נִ ים אֶ ל פָ נִ ים :כַאֲ ֶׁשר נִ ְׁשפַ ְט ִתי אֶ ת אֲ ֵ
ִמצְ ָריִם כֵן ִא ָשפֵ ט ִא ְתכֶם נְ אֻּ ם אֲ ֹּדנָי ה':

צ"ה ,ח :אַ ל ַת ְקׁשּו
ְלבַ ְבכֶם כִ ְמ ִריבָ ה
כְ יֹום ַמ ָסה
בַ ִמ ְדבָ ר:

צ"ה ,ח-ט :אַ ל ַת ְקׁשּו ְלבַ ְבכֶם
כִ ְמ ִריבָ ה כְ יֹום ַמ ָסה בַ ִמ ְדבָ ר:
בֹותיכֶם ְבחָ נּונִ י
אֲ ֶׁשר נִ סּונִ י אֲ ֵ
גַ ם ָראּו פָ עֳ ִלי:

'מזמור ק

Mizmor 100

1 A psalm of thanksgiving. Shout to the Lord, all the
earth. 2 Serve the Lord with joy, come before Him
with song.
3 Know that the Lord is God; He made us and we
are His, people and the sheep of His flock. 4 Enter
His gates with thanksgiving, [into] His courtyards
with praise; give thanks to Him, bless His name. 5
For the Lord is good; His kindness eternal, and His
faithfulness is for all generations.

All the earth
worship God

כָל ָהאָ ֶרץ
'עובדים את ה

:ָה ִריעּו לַ ה' כָל ָהאָ ֶרץ

תֹודה
ָ ִמזְ מֹור ְל

א

:בֹּאּו ְלפָ נָיו ִב ְר ָננָה

ִע ְבדּו אֶ ת ה' ְב ִש ְמ ָחה

ב

הּוא עָ ָשנּו ולא וְלֹו אֲ נ ְַחנּו

ֹלהים
ִ ְֱדעּו כִ י ה' הּוא א

ג

:עַ מֹו וְצ ֹּאן ַמ ְר ִעיתֹו

Thanking
God in the
Temple

For all Nations?

'הודאה לה
במקדש

חֲ צֵ ר ָֹּתיו ִב ְת ִהלָ ה

תֹודה
ָ בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב

ד

:הֹודּו לֹו בָ ֲרכּו ְׁשמֹו
:כִ י טֹוב ה' ְלעֹולָ ם ַח ְסדֹו וְעַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו

For Am Yisrael only?
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ה

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור ק'
א

תֹודה
ִמזְ מֹור ְל ָ

ָה ִריעּו לַ ה' כָל ָהאָ ֶרץ:

ב

ִע ְבדּו אֶ ת ה' ְב ִש ְמ ָחה

בֹּאּו ְלפָ נָיו ִב ְר ָננָה:

ג

ֹלהים
ְדעּו כִ י ה' הּוא אֱ ִ

הּוא עָ ָשנּו ולא וְלֹו אֲ נ ְַחנּו

תֹודה
ִמזְ מֹור ְל ָ
בני כָל ָהאָ ֶרץ
עובדים את ה'

בֹּאּו ְלפָ נָיו
ִב ְר ָננָה:

עַ מֹו וְצ ֹּאן ַמ ְר ִעיתֹו:
ד

תֹודה
בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב ָ

העמים מודים לה'
עם ישראל במקדש

ֹּתיו ִב ְת ִהלָ ה
חֲ צֵ ר ָ

ֹּתיו
תֹודה חֲ צֵ ר ָ
בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב ָ
ִב ְת ִהלָ ה הֹודּו לֹו בָ ֲרכּו ְׁשמֹו:

בֹּאּו ְׁשעָ ָריו
תֹודה
ְב ָ

הֹודּו לֹו בָ ֲרכּו ְׁשמֹו:
ה

כִ י טֹוב ה' ְלעֹולָ ם ַח ְסדֹו וְעַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו:

קשרים עם ספרים אחרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
ס"ו ,א :לַ ְמנַצֵ חַ ִׁשיר ִמזְ מֹור
אֹלהים כָל ָהאָ ֶרץ:
ִ
ָה ִריעּו לֵ

מ"ז ,ב :כָל ָהעַ ִמים ִת ְקעּו
כָף
אֹלהים ְבקֹול ִרנָה:
ִ
ָה ִריעּו לֵ
יתָך
ע"ט ,יב :וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך וְצ ֹּאן ַמ ְר ִע ֶ
נֹודה ְלָך ְלעֹולָ ם ְלדֹּר ָודֹּר נְ ַספֵ ר ְת ִהלָ ֶתָך:
ֶ

צ"ח ,דָ :ה ִריעּו לַ ה' כָל ָהאָ ֶרץ
ִפצְ חּו ו ְַרנְ נּו ְוז ֵַמרּו:

ֹּתיו
תֹודה חֲ צֵ ר ָ
ק' ,ג-ה... :וְלֹו אֲ נ ְַחנּו עַ מֹו וְצ ֹּאן ַמ ְר ִעיתֹו :בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב ָ
ִב ְת ִהלָ ה הֹודּו לֹו בָ ֲרכּו ְׁשמֹו :כִ י טֹוב ה' ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו:

ּולז ֵַמר ְל ִׁש ְמָך עֶ ְליֹון:
צ"ב ,ב-ג.ה.יד :טֹוב ְלהֹּ דֹות לַ ה' ְ
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹּקר חַ ְס ֶדָך וֶאֱ מּונ ְָתָך בַ לֵ ילֹות...
תּולים
כִ י ִש ַמ ְח ַתנִ י ה' ְבפָ עֳ לֶ ָך ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָדיָך אֲ ַרנֵןְׁ :ש ִ
ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ְבבֵ ית ה' ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ
צ"ה ,א-ב.ה-זְ :לכּו נְ ַרנְ נָה
לַ ה' נ ִָריעָ ה ְלצּור ִי ְׁשעֵ נּו:
תֹודה
נְ ַק ְד ָמה פָ נָיו ְב ָ
ִבזְ ִמרֹות נ ִָריעַ לֹו ...אֲ ֶׁשר לֹו
ַהיָם וְהּוא עָ ָשהּו ְויַבֶ ֶׁשת י ָָדיו
יָצָ רּו :בֹּאּו נִ ְׁש ַתחֲ וֶה וְנִ כְ ָרעָ ה
נִ ְב ְרכָה ִל ְפנֵי ה' עֹּ ֵשנּו :כִ י
ֹלהינּו וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם
הּוא אֵ -
ַמ ְר ִעיתֹו וְצ ֹּאן יָדֹו

תֹודה
ק' ,אִ :מזְ מֹור ְל ָ
ָה ִריעּו לַ ה' כָל ָהאָ ֶרץ:

ֹּאמרּו לָ ֶהם נִ ְבנֶה ִע ָמכֶם כִ י ָככֶם
אׁשי ָהאָ בֹות וַי ְ
עזרא ד' ,ב :וַיִ גְ ׁשּו אֶ ל זְ ֻּרבָ בֶ ל וְאֶ ל ָר ֵ
ימי אֵ ַסר חַ דֹּן ֶמלֶ ְך אַ שּור ַה ַמעֲ לֶ ה אֹּ ָתנּו פֹּ ה
אֹלהיכֶם ולא וְלֹו אֲ נ ְַחנּו ז ְֹּב ִחים ִמ ֵ
ֵ
נִ ְדרֹוׁש לֵ

תֹודהִ ...ע ְבדּו אֶ ת ה'
ק' ,א-ב.ד-הִ :מזְ מֹור ְל ָ
תֹודה
ְב ִש ְמחָ ה בֹּאּו ְלפָ נָיו ִב ְר ָננָה ...בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב ָ
ֹּתיו ִב ְת ִהלָ ה הֹודּו לֹו בָ ֲרכּו ְׁשמֹו :כִ י טֹוב ה'
חֲ צֵ ר ָ
ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו:

צ"ח ,דָ :ה ִריעּו לַ ה' כָל ָהאָ ֶרץ
רֹותיו:
צ"ו ,חּ... :ובֹּאּו ְלחַ צְ ָ
ְנֹורא
צ"ט ,ג :יֹודּו ִׁש ְמָך גָ דֹול ו ָ

צ"ו ,בִׁ :שירּו לַ ה' בָ ֲרכּו ְׁשמֹו
צ"ח ,גָ :זכַר חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָתֹו ְלבֵ ית ִי ְש ָראֵ ל

תֹודה ָה ִריעּו
ק' ,א-הִ :מזְ מֹור ְל ָ
לַ ה' כָל ָהאָ ֶרץִ :ע ְבדּו אֶ ת ה'
ְב ִש ְמחָ ה בֹּאּו ְלפָ נָיו ִב ְר ָננָה:
ֹלהים הּוא
ְדעּו כִ י ה' הּוא אֱ ִ
עָ ָשנּו וְלֹו אֲ נ ְַחנּו עַ מֹו וְצ ֹּאן
תֹודה
ַמ ְר ִעיתֹו :בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב ָ
ֹּתיו ִב ְת ִהלָ ה הֹודּו לֹו בָ ֲרכּו
חֲ צֵ ר ָ
ְׁשמֹו :כִ י טֹוב ה' ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו
וְעַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו:

צ"
ה
צ"ו

ב' ,יאִ :ע ְבדּו אֶ ת ה' ְבי ְִראָ ה וְגִ ילּו ִב ְרעָ ָדה:

ק' ,בִ :ע ְבדּו אֶ ת ה' ְב ִש ְמחָ ה בֹּאּו ְלפָ נָיו
ִב ְר ָננָה:

95

96

צ"ז
97

צ"
ח
"98
צ
ט
99

ק'
100

ֹלהים הּוא
תהלים ק' ,גְ :דעּו כִ י ה' הּוא אֱ ִ
עָ ָשנּו ולא וְלֹו אֲ נ ְַחנּו עַ מֹו וְצ ֹּאן ַמ ְר ִעיתֹו:

תיקון העולם על פי מלכות ה' בידי ישראל והעמים
פתיחה
ֹלהים
(אֱ ִ -
אֱ ֹ-להֵ ינּו) -

תהלים צ"ה( :א) לְכּו נ ְַר ְננָה לַה' נ ִָריעָ ה לְצּור ִי ְשעֵ נּו( :ב) ְנ ַק ְדמָ ה ָפנָיו בְ תֹודָ ה בִ זְ ִמרֹות
ֹלהים( :ד) אֲ שֶ ר בְ יָדֹו מֶ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ
נ ִָריעַ לֹו( :ג) כִ י ֵא-ל גָדֹול ה' ּומֶ ֶלְך גָדֹול עַ ל כָל אֱ ִ
וְ תֹועֲפֹות הָ ִרים לֹו( :ה) אֲ ֶשר לֹו הַ יָם וְ הּוא עָ שָ הּו וְ יַבֶ שֶ ת י ָָדיו יָצָ רּו( :ו) בֹאּו
ִש ַתחֲ וֶה וְ ִנכְ ָרעָ ה נִ בְ ְר ָכה לִפְ נֵי ה' עֹשֵ נּו( :ז) כִ י הּוא אֹ-להֵ ינּו וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם ַמ ְרעִ יתֹו
נ ְ
קלֹו ִת ְשמָ עּו( :ח) ַאל ַת ְקשּו לְבַ ְב ֶכם כִ ְמ ִריבָ ה כְ יֹום מַ סָ ה בַ ִמ ְדבָ ר:
וְ צ ֹאן יָדֹו הַ יֹום ִאם בְ ֹ
בֹותי ֶכם בְ חָ נּו ִני ַגם ָראּו ָפ ֳע ִלי( :י) ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה ָאקּוט בְ דֹור ָוא ַֹמר
(ט) אֲ שֶ ר ִנסּונִ י אֲ ֵ
ִשבַ עְ ִתי בְ ַאפִ י ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוחָ ִתי:
עַ ם תֹעֵ י לֵבָ ב הֵ ם וְ הֵ ם ל ֹא י ְָדעּו ְד ָר ָכי( :יא) אֲ שֶ ר נ ְ

מזמורי עם ישראל

מזמורי העמים

(אֱ ֹ-להֵ ינּו)

ֹלהים-אֱ ִלי ִלים)
(אֱ ִ
תהלים צ"ו( :א) ִשירּו לַה' ִשיר חָ דָ ש ִשירּו לַה' ָכל הָ ָא ֶרץ( :ב) ִשירּו לַה'
בָ רֲ כּו ְשמֹו בַ ְשרּו ִמיֹום ְליֹום יְשּועָ תֹו( :ג) ַספְ רּו בַ גֹו ִים כְ בֹודֹו ְבכָל ָהעַ ִמים
ֹלהים( :ה) כִ י ָכל
נֹורא הּוא עַ ל כָל אֱ ִ
ּומהֻ ָלל ְמאֹד ָ
ְאֹותיו( :ד) כִ י גָדֹול ה' ְ
נִפְ ל ָ
אֱ ֹלהֵ י הָ עַ ִמים אֱ ִלי ִלים וַה' שָ מַ ִים עָ שָ ה( :ו) הֹוד וְ ָהדָ ר ְל ָפנָיו עֹז וְ ִתפְ ֶא ֶרת
בְ ִמ ְקדָ שֹו( :ז) ָהבּו לַה' ִמ ְשפְ חֹות עַ ִמים הָ בּו לַה' כָ בֹוד ָועֹז( :ח) ָהבּו לַה' כְ בֹוד
רֹותיו( :ט) ִה ְש ַתחֲ וּו לַה' בְ הַ ְד ַרת קֹדֶ ש ִחילּו ִמ ָפנָיו
ְשמֹו ְשאּו ִמנְחָ ה ּובֹאּו לְחַ ְצ ָ
כָל הָ ָא ֶרץ( :י) ִא ְמרּו בַ גֹו ִים ה' ָמלְָך ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט י ִָדין עַ ִמים
ּומֹלאֹו( :יב) ַיעֲֹלז
ִש ְמחּו הַ שָ מַ ִים וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץ ִי ְרעַ ם הַ יָם ְ
בְ מֵ ישָ ִרים( :יא) י ְ
ִשפֹט
שָ דַ י וְ כָל אֲ ֶשר בֹו ָאז יְ ַר ְננּו כָל עֲצֵ י יָעַ ר( :יג) לִפְ ֵני ה' כִ י בָ א כִ י בָ א ל ְ
ִשפֹט ֵתבֵ ל בְ צֶ דֶ ק וְ עַ ִמים בֶ אֱ מּונָתֹו:
הָ ָא ֶרץ י ְ

תהלים צ"ח( :א) ִמזְ מֹור ִשירּו לַ ה' ִשיר ָחדָ ש כִ י נִפְ לָאֹות
הֹודיעַ ה' יְ שּועָ תֹו
הֹושיעָ ה לֹו י ְִמינֹו ּוזְ רֹועַ ָק ְדשֹו( :ב) ִ
ִ
עָ שָ ה
לְעֵ ינֵי הַ גֹו ִים גִ לָה צִ ְד ָקתֹו( :ג) זָ כַר חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָתֹו לְבֵ ית
ִש ָר ֵאל ָראּו ָכל ַאפְ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ שּועַ ת אֱ ֹ-להֵ ינּו( :ד) ָה ִריעּו
י ְ
לַה' ָכל הָ ָא ֶרץ פִ צְ חּו וְ ַר ְננּו וְ זַמֵ רּו( :ה) ז ְַמרּו לַה' ְבכִ נֹור בְ כִ נֹור
וְ קֹול זִ ְמ ָרה( :ו) בַ חֲ צֹצְ רֹות וְ קֹול שֹו ָפר ָה ִריעּו ִלפְ נֵי הַ מֶ לְֶך ה':
ּומֹלאֹו ֵתבֵ ל וְ י ְֹשבֵ י בָ ּה( :ח) ְנ ָהרֹות י ְִמחֲ אּו כָ ף
(ז) ִי ְרעַ ם הַ יָם ְ
ִשפֹט הָ ָא ֶרץ ִי ְשפֹט
יַחַ ד ָה ִרים י ְַרנֵנּו( :ט) לִפְ נֵי ה' כִ י בָ א ל ְ
ֵתבֵ ל בְ צֶ דֶ ק וְ עַ ִמים בְ מֵ ישָ ִרים:

תהלים צ"ז( :א) ה' מָ ָלְך ָתגֵל הָ ָא ֶרץ יִ ְש ְמחּו ִא ִיים ַרבִ ים( :ב) עָ נָן ַוע ֲָר ֶפל
ּותלַהֵ ט סָ בִ יב צָ ָריו( :ד)
ּומ ְש ָפט ְמכֹון כִ ְסאֹו( :ג) ֵאש ְל ָפנָיו ֵת ֵלְך ְ
ְסבִ יבָ יו צֶ דֶ ק ִ
הֵ ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵתבֵ ל ָראֲ ָתה ו ַָתחֵ ל הָ ָא ֶרץ( :ה) הָ ִרים כַדֹונַג נָמַ סּו ִמלִפְ נֵי ה'
ִמלִפְ נֵי אֲ דֹון ָכל הָ ָא ֶרץ( :ו) ִהגִ ידּו הַ שָ מַ ִים ִצ ְדקֹו וְ ָראּו כָל ָהעַ ִמים כְ בֹודֹו( :ז)
ֹלהים( :ח)
ֵיבֹשּו כָל ע ְֹבדֵ י ֶפסֶ ל הַ ִמ ְתהַ ְל ִלים בָ אֱ ִלי ִלים ִה ְש ַתחֲ וּו לֹו כָל אֱ ִ
שָ ְמעָ ה ו ִַת ְשמַ ח צִ יֹון ו ַָת ֵג ְלנָה בְ נֹות יְ הּודָ ה לְמַ עַ ן ִמ ְש ָפטֶ יָך ה'( :ט) כִ י ַא ָתה ה'
ֹלהים( :י) אֹהֲ בֵ י ה' ִשנְאּו ָרע ש ֵֹמר
ֵית עַ ל כָל אֱ ִ
עֶ ְליֹון עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ ְמאֹד ַנ ֲעל ָ
נַפְ שֹות חֲ ִסידָ יו ִמיַד ְרשָ עִ ים יַצִ י ֵלם( :יא) אֹור זָ רֻ עַ ַלצַ ִדיק ּו ְל ִי ְש ֵרי ֵלב
יקים בַ ה' וְ הֹודּו ְל ֵזכֶר ָק ְדשֹו:
ִש ְמחָ ה( :יב) ִש ְמחּו צַ ִד ִ

רּובים ָתנּוט
ֹשב כְ ִ
תהלים צ"ט( :א) ה' מָ ָלְך יִ ְרגְ זּו עַ ִמים י ֵ
הָ ָא ֶרץ( :ב) ה' ְבצִ יֹון גָדֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ָכל ָהעַ ִמים( :ג) יֹודּו
נֹורא ָקדֹוש הּוא( :ד) וְ עֹז מֶ ֶלְך ִמ ְש ָפט ָא ֵהב ַא ָתה
ִש ְמָך גָדֹול וְ ָ
ית( :ה)
ּוצדָ ָקה בְ ַי ֲעקֹב ַא ָתה עָ ִש ָ
יש ִרים ִמ ְש ָפט ְ
כֹו ַנ ְנ ָת מֵ ָ
רֹוממּו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹם ַרגְ ָליו ָקדֹוש הּוא( :ו)
ְ
ק ְר ֵאי ְשמֹו ק ִֹראים ֶאל ה'
מּואל בְ ֹ
ּוש ֵ
מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן בְ כֹהֲ נָיו ְ
חק
וְ הּוא ַי ֲענֵם( :ז) ְבעַ מּוד עָ ָנן ְי ַדבֵ ר אֲ לֵיהֶ ם שָ ְמרּו עֵ ד ָֹתיו וְ ֹ
ית לָהֶ ם
ִיתם ֵאל נֹשֵ א הָ ִי ָ
נ ַָתן לָמֹו( :ח) ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ַא ָתה ֲענ ָ
רֹוממּו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לְהַ ר
וְ נ ֵֹקם עַ ל ֲע ִלילֹו ָתם( :ט) ְ
ָק ְדשֹו כִ י ָקדֹוש ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו:

א .תהלים צ"ה-ק'
יחידה ספרותית ודתית

חתימה
ֹלהים)
(אֱ ִ -

תהלים ק'( :א) ִמזְ מֹור לְתֹודָ ה ָה ִריעּו לַה' כָל הָ ָא ֶרץ( :ב) עִ בְ דּו ֶאת ה' בְ ִש ְמחָ ה בֹאּו
ֹלהים הּוא עָ ָשנּו <ולא> וְ לֹו אֲ נ ְַחנּו עַ מֹו וְ צ ֹאן
ְל ָפנָיו ִב ְר ָננָה( :ג) ְדעּו כִ י ה' הּוא אֱ ִ -
רתיו בִ ְת ִהלָה הֹודּו לֹו בָ רֲ כּו ְשמֹו( :ה) כִ י טֹוב ה'
מַ ְרעִ יתֹו( :ד) בֹאּו ְשעָ ָריו בְ תֹודָ ה חֲ ֵֹצ ָ
לְעֹו ָלם חַ ְסדֹו וְ עַ ד דֹר ָודֹר אֱ מּונָתֹו:

www.tehillim.org.il
beni.gesundheit@tehillim.org.il

תהלים ק'( :א) ִמזְ מֹור לְתֹודָ ה ָה ִריעּו לַה' כָל הָ ָא ֶרץ( :ב) עִ בְ דּו ֶאת ה' בְ ִש ְמחָ ה בֹאּו
ֹלהים הּוא עָ ָשנּו <ולא> וְ לֹו אֲ נ ְַחנּו עַ מֹו וְ צ ֹאן
ְל ָפנָיו ִב ְר ָננָה( :ג) ְדעּו כִ י ה' הּוא אֱ ִ -
רתיו בִ ְת ִהלָה הֹודּו לֹו בָ רֲ כּו ְשמֹו( :ה) כִ י טֹוב ה'
מַ ְרעִ יתֹו( :ד) בֹאּו ְשעָ ָריו בְ תֹודָ ה חֲ ֵֹצ ָ
לְעֹו ָלם חַ ְסדֹו וְ עַ ד דֹר ָודֹר אֱ מּונָתֹו:

?For Am Yisrael only

?For all Nations
יהם
עֹוֹלת ֶ
ֵ
יאֹותים אֶ ל ַהר ָק ְד ִׁשי ו ְִש ַמ ְח ִתים ְבבֵ ית ְת ִפלָ ִתי
ִ
ישעיהו נ"ו ,ז :וַהֲ ִב
יתי בֵ ית ְת ִפלָ ה י ִָק ֵרא ְלכָל ָהעַ ִמים:
יהם ְל ָרצֹון עַ ל ִמזְ ְב ִחי כִ י בֵ ִ
וְזִ ְבחֵ ֶ
My House shall be called a house of prayer for all peoples.

ְׁשכַנְ ִתי ְבתֹוכְֵך נְ אֻּ ם ה':
זכריה ב' ,יד-טוָ :רנִ י ו ְִש ְמ ִחי בַ ת צִ יֹון כִ י ִהנְ נִ י בָ א ו ָ
ְׁשכַנְ ִתי ְבתֹוכְֵך
ְהיּו ִלי ְלעָ ם ו ָ
וְנִ ְלוּו גֹויִם ַר ִבים אֶ ל ה' בַ יֹום ַההּוא ו ָ
ְוי ַָדעַ ְת כִ י ה' צְ בָ אֹות ְׁשלָ חַ נִ י אֵ לָ יְִך:
In that day many nations will attach themselves to the LORD
and they will become my people,

ָׁשב עַ ל כִ ֵסא ָק ְדׁשֹו:
ֹלהים י ַ
ֹלהים עַ ל גֹויִם אֱ ִ
תהלים מ"ז ,ט-יָ :מלַ ְך אֱ ִ
אֹלהים ָמגִ נֵי אֶ ֶרץ ְמאֹּ ד נַעֲ לָ ה:
ִ
ֹלהי אַ ְב ָר ָהם כִ י לֵ
נְ ִדיבֵ י עַ ִמים נֶאֱ ָספּו עַ ם אֱ ֵ
The great of the peoples are gathered together, the people of
Abraham’s God

Synagoga and Ecclesia
in Our Time

קרי וכתיב
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Synagoga and Ecclesia
in Our Time

פתיחה
ֹלהים
(אֱ ִ -
אֱ ֹ-להֵ ינּו) -

תהלים צ"ה( :א) לְכּו נ ְַר ְננָה לַה' נ ִָריעָ ה לְצּור ִי ְשעֵ נּו( :ב) ְנ ַק ְדמָ ה ָפנָיו בְ תֹודָ ה בִ זְ ִמרֹות
ֹלהים( :ד) אֲ שֶ ר בְ יָדֹו מֶ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ
נ ִָריעַ לֹו( :ג) כִ י ֵא-ל גָדֹול ה' ּומֶ ֶלְך גָדֹול עַ ל כָל אֱ ִ
וְ תֹועֲפֹות הָ ִרים לֹו( :ה) אֲ ֶשר לֹו הַ יָם וְ הּוא עָ שָ הּו וְ יַבֶ שֶ ת י ָָדיו יָצָ רּו( :ו) בֹאּו
ִש ַתחֲ וֶה וְ ִנכְ ָרעָ ה נִ בְ ְר ָכה לִפְ נֵי ה' עֹשֵ נּו( :ז) כִ י הּוא אֹ-להֵ ינּו וַאֲ נ ְַחנּו עַ ם ַמ ְרעִ יתֹו
נ ְ
קלֹו ִת ְשמָ עּו( :ח) ַאל ַת ְקשּו לְבַ ְב ֶכם כִ ְמ ִריבָ ה כְ יֹום מַ סָ ה בַ ִמ ְדבָ ר:
וְ צ ֹאן יָדֹו הַ יֹום ִאם בְ ֹ
בֹותי ֶכם בְ חָ נּו ִני ַגם ָראּו ָפ ֳע ִלי( :י) ַא ְרבָ עִ ים שָ נָה ָאקּוט בְ דֹור ָוא ַֹמר
(ט) אֲ שֶ ר ִנסּונִ י אֲ ֵ
ִשבַ עְ ִתי בְ ַאפִ י ִאם ְיבֹאּון ֶאל ְמנּוחָ ִתי:
עַ ם תֹעֵ י לֵבָ ב הֵ ם וְ הֵ ם ל ֹא י ְָדעּו ְד ָר ָכי( :יא) אֲ שֶ ר נ ְ

מזמורי עם ישראל

מזמורי העמים

(אֱ ֹ-להֵ ינּו)

ֹלהים-אֱ ִלי ִלים)
(אֱ ִ
תהלים צ"ו( :א) ִשירּו לַה' ִשיר חָ דָ ש ִשירּו לַה' ָכל הָ ָא ֶרץ( :ב) ִשירּו לַה'
בָ רֲ כּו ְשמֹו בַ ְשרּו ִמיֹום ְליֹום יְשּועָ תֹו( :ג) ַספְ רּו בַ גֹו ִים כְ בֹודֹו ְבכָל ָהעַ ִמים
ֹלהים( :ה) כִ י ָכל
נֹורא הּוא עַ ל כָל אֱ ִ
ּומהֻ ָלל ְמאֹד ָ
ְאֹותיו( :ד) כִ י גָדֹול ה' ְ
נִפְ ל ָ
אֱ ֹלהֵ י הָ עַ ִמים אֱ ִלי ִלים וַה' שָ מַ ִים עָ שָ ה( :ו) הֹוד וְ ָהדָ ר ְל ָפנָיו עֹז וְ ִתפְ ֶא ֶרת
בְ ִמ ְקדָ שֹו( :ז) הָ בּו לַה' ִמ ְשפְ חֹות עַ ִמים הָ בּו לַה' כָ בֹוד וָ עֹז( :ח) הָ בּו לַה' כְ בֹוד
רֹותיו( :ט) ִה ְש ַתחֲ וּו לַה' בְ הַ ְד ַרת קֹדֶ ש ִחילּו ִמ ָפנָיו
ְשמֹו ְשאּו ִמנְחָ ה ּובֹאּו לְחַ ְצ ָ
כָל הָ ָא ֶרץ( :י) ִא ְמרּו בַ גֹו ִים ה' ָמלְָך ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט י ִָדין עַ ִמים
ּומֹלאֹו( :יב) ַיעֲֹלז
ִש ְמחּו הַ שָ מַ ִים וְ ָתגֵל הָ ָא ֶרץ ִי ְרעַ ם הַ יָם ְ
בְ מֵ ישָ ִרים( :יא) י ְ
ִשפֹט
שָ דַ י וְ כָל אֲ ֶשר בֹו ָאז יְ ַר ְננּו כָל עֲצֵ י יָעַ ר( :יג) לִפְ ֵני ה' כִ י בָ א כִ י בָ א ל ְ
ִשפֹט ֵתבֵ ל בְ צֶ דֶ ק וְ עַ ִמים בֶ אֱ מּונָתֹו:
הָ ָא ֶרץ י ְ

תהלים צ"ח( :א) ִמזְ מֹור ִשירּו לַ ה' ִשיר ָחדָ ש כִ י נִפְ לָאֹות
הֹודיעַ ה' יְ שּועָ תֹו
הֹושיעָ ה לֹו י ְִמינֹו ּוזְ רֹועַ ָק ְדשֹו( :ב) ִ
ִ
עָ שָ ה
לְעֵ ינֵי הַ גֹו ִים גִ לָה צִ ְד ָקתֹו( :ג) זָ כַר חַ ְסדֹו וֶאֱ מּונָתֹו לְבֵ ית
ִש ָר ֵאל ָראּו ָכל ַאפְ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ שּועַ ת אֱ ֹ-להֵ ינּו( :ד) ָה ִריעּו
י ְ
לַה' כָל הָ ָא ֶרץ פִ צְ חּו וְ ַר ְננּו וְ זַמֵ רּו( :ה) ז ְַמרּו לַה' ְבכִ נֹור בְ כִ נֹור
וְ קֹול זִ ְמ ָרה( :ו) בַ חֲ צֹצְ רֹות וְ קֹול שֹו ָפר ָה ִריעּו ִלפְ נֵי הַ מֶ לְֶך ה':
ּומֹלאֹו ֵתבֵ ל וְ י ְֹשבֵ י בָ ּה( :ח) ְנ ָהרֹות י ְִמחֲ אּו כָ ף
(ז) ִי ְרעַ ם הַ יָם ְ
ִשפֹט הָ ָא ֶרץ ִי ְשפֹט
יַחַ ד ָה ִרים י ְַרנֵנּו( :ט) לִפְ נֵי ה' כִ י בָ א ל ְ
ֵתבֵ ל בְ צֶ דֶ ק וְ עַ ִמים בְ מֵ ישָ ִרים:

תהלים צ"ז( :א) ה' מָ ָלְך ָתגֵל הָ ָא ֶרץ יִ ְש ְמחּו ִא ִיים ַרבִ ים( :ב) עָ נָן ַוע ֲָר ֶפל
ּותלַהֵ ט סָ בִ יב צָ ָריו( :ד)
ּומ ְש ָפט ְמכֹון כִ ְסאֹו( :ג) ֵאש ְל ָפנָיו ֵת ֵלְך ְ
ְסבִ יבָ יו צֶ דֶ ק ִ
הֵ ִאירּו ְב ָר ָקיו ֵתבֵ ל ָראֲ ָתה ו ַָתחֵ ל הָ ָא ֶרץ( :ה) הָ ִרים כַדֹונַג נָמַ סּו ִמלִפְ נֵי ה'
ִמלִפְ נֵי אֲ דֹון ָכל הָ ָא ֶרץ( :ו) ִהגִ ידּו הַ שָ מַ ִים ִצ ְדקֹו וְ ָראּו כָל ָהעַ ִמים כְ בֹודֹו( :ז)
ֹלהים( :ח)
ֵיבֹשּו כָל ע ְֹבדֵ י ֶפסֶ ל הַ ִמ ְתהַ ְל ִלים בָ אֱ ִלי ִלים ִה ְש ַתחֲ וּו לֹו כָל אֱ ִ
שָ ְמעָ ה ו ִַת ְשמַ ח צִ יֹון ו ַָת ֵג ְלנָה בְ נֹות יְ הּודָ ה לְמַ עַ ן ִמ ְש ָפטֶ יָך ה'( :ט) כִ י ַא ָתה ה'
ֹלהים( :י) אֹהֲ בֵ י ה' ִשנְאּו ָרע ש ֵֹמר
ֵית עַ ל כָל אֱ ִ
עֶ ְליֹון עַ ל כָל הָ ָא ֶרץ ְמאֹד ַנ ֲעל ָ
נַפְ שֹות חֲ ִסידָ יו ִמיַד ְרשָ עִ ים יַצִ י ֵלם( :יא) אֹור זָ רֻ עַ ַלצַ ִדיק ּו ְל ִי ְש ֵרי ֵלב
יקים בַ ה' וְ הֹודּו ְל ֵזכֶר ָק ְדשֹו:
ִש ְמחָ ה( :יב) ִש ְמחּו צַ ִד ִ

רּובים ָתנּוט
ֹשב כְ ִ
תהלים צ"ט( :א) ה' מָ ָלְך יִ ְרגְ זּו עַ ִמים י ֵ
הָ ָא ֶרץ( :ב) ה' ְבצִ יֹון גָדֹול וְ ָרם הּוא עַ ל ָכל ָהעַ ִמים( :ג) יֹודּו
נֹורא ָקדֹוש הּוא( :ד) וְ עֹז מֶ ֶלְך ִמ ְש ָפט ָא ֵהב ַא ָתה
ִש ְמָך גָדֹול וְ ָ
ית( :ה)
ּוצדָ ָקה בְ ַי ֲעקֹב ַא ָתה עָ ִש ָ
יש ִרים ִמ ְש ָפט ְ
כֹו ַנ ְנ ָת מֵ ָ
רֹוממּו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לַהֲ דֹם ַרגְ ָליו ָקדֹוש הּוא( :ו)
ְ
ק ְר ֵאי ְשמֹו ק ִֹראים ֶאל ה'
מּואל בְ ֹ
ּוש ֵ
מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן בְ כֹהֲ נָיו ְ
חק
וְ הּוא ַי ֲענֵם( :ז) ְבעַ מּוד עָ ָנן ְי ַדבֵ ר אֲ ֵליהֶ ם שָ ְמרּו עֵ ד ָֹתיו וְ ֹ
ית לָהֶ ם
יתם ֵאל נֹשֵ א הָ ִי ָ
נ ַָתן לָמֹו( :ח) ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ַא ָתה ֲע ִנ ָ
רֹוממּו ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו וְ ִה ְש ַתחֲ וּו לְהַ ר
וְ נ ֵֹקם עַ ל ֲע ִלילֹו ָתם( :ט) ְ
ָק ְדשֹו כִ י ָקדֹוש ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו:

ב .קבלת שבת
(צ"ה-צ"ט ,כ"ט)

צ"ו ,ז-ט

תהלים כ"ט( :א) ִמזְ מֹור לְדָ וִ ד
הָ בּו ַלה' בְ נֵי ֵא ִלים הָ בּו לַה' כָבֹוד ָו ֹעז:
(ב) הָ בּו לַה' כְ בֹוד ְשמֹו ִה ְש ַתחֲ וּו ַלה' בְ הַ ְד ַרת קֹדֶ ש:
ֵאל הַ כָבֹוד ִה ְרעִ ים ה' עַ ל מַ ִים ַרבִ ים:
(ג) קֹול ה' עַ ל הַ מָ ִים
(ד) קֹול ה' בַ ֹכחַ
קֹול ה' בֶ הָ דָ ר:
(ה) קֹול ה' שֹבֵ ר אֲ ָרזִ ים ַויְשַ בֵ ר ה' ֶאת ַא ְר ֵזי הַ לְבָ נֹון:
לְבָ נֹון וְ ִש ְר ֹין כְ מֹו בֶ ן ְר ֵא ִמים:
(ו) ַוי ְַר ִקידֵ ם כְ מֹו עֵ ֶגל
(ז) קֹול ה' חֹצֵ ב לַהֲ בֹות ֵאש:
(ח) קֹול ה' י ִָחיל ִמ ְדבָ ר י ִָחיל ה' ִמ ְדבַ ר ָקדֵ ש:
(ט) קֹול ה' יְחֹולֵל ַאיָלֹות ַו ֶיחֱ שֹף יְעָ רֹות ּובְ הֵ י ָכלֹו כֻלֹו אֹמֵ ר כָבֹוד:
ַויֵשֶ ב ה' מֶ לְֶך ְלעֹו ָלם:
(י) ה' לַמַ בּול יָשָ ב
ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ שָ לֹום:
(יא) ה' עֹז לְעַ מֹו י ִֵתן

מבוא (א-ב) :פנייה "לה'"
( ,)4xהבאת עֹז לה'

הָ בּו לַ ה' כָ בֹוד וָ ֹעז (א)
הָ בּו לַ ה' כְ בֹוד ְשמֹו (ב)

בית א' (ג-ד) :קֹול ה' ( )3xעַ ל
הַ מָ יִ ם (=טבע) x1( ,ה')

ֵאל הַ כָ בֹוד ִה ְרעִ ים (א)

בית ב' (ה-ו=ציר) :קֹול ה'()1x
שֹבֵ ר אֲ ָרזִ ים (=שלטון) x1( ,ה')
באש
בית ג' (ז-ט) :קֹול ה' (ֵ )3x
ּ...ובְ הֵ יכָלֹו (=התגלות) x1( ,ה')
חתימה (י-יא)" :ה'" ( )4xמֶ לֶ ְך
לְ עֹולָ ם ונותן עֹז לעמו ישראל

כָ בֹוד
עֹז

ּובְ הֵ יכָ לֹו כֻלֹו אֹמֵ ר כָ בֹוד (ט)

ה' עֹז לְ עַ מֹו יִ ֵתן (יא)

מזמורים של קבלת שבת על פי הפרשנות ההקשרית
א .המקורות של קבלת שבת בתלמוד
שבת קי"ט ע"א:

"רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו ונצא לקראת שבת המלכה
רבי ינאי לביש מאניה מעלי שבת ואמר בואי כלה בואי כלה"

בבא קמא ל"ב ע"א-ע"ב ... :בערב שבת מאי ברשות איכא כדרבי חנינא דאמר
רבי חנינא בואו ונצא לקראת כלה מלכתא ואמרי לה לקראת שבת כלה מלכתא
רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר 'בואי כלה בואי כלה'

רש"י" :בואי ונצא – כאדם המקבל פני המלך"

ב .המבנה של קבלת שבת והשיר "לכה דודי"

"קבלת שבת" כפירוש הגמרא
שבתא קבלת פני מלכות,
לקראת שבת כלה,
בואי כלה בואי כלה
לבש

תהלים צ"ו ,יִ :א ְמרּו בַ גֹויִם ה' מָ לְָך
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

תהלים צ"ח ,ו :בַ חֲ צ ְֹצרֹות וְ קֹול שֹופָר
ָה ִריעּו לִפְ נֵי ַה ֶמלְֶך ה':

תהלים צ"ז ,א :ה' מָ לְָך ָתגֵל
ִש ְמחּו ִאיִים ַרבִ ים:
הָ ָא ֶרץ י ְ

ֹשב
תהלים צא.ד :ה' ָמלְָך י ְִרגְ זּו עַ ִמים י ֵ
כְ רּובִ ים ָתנּוט הָ ָא ֶרץ...וְ עֹז מֶ לְֶך ִמ ְשפָט ָאהֵ ב

תהלים כ"ט ,י :ה' ַלמַ בּול יָשָ ב ַויֵשֶ ב ה' ֶמלְֶך לְעֹולָם:
ה' עֹז לְעַ מֹו ִי ֵתן ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ ָשלֹום:

תהלים צ"ג ,א :ה' מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש לָבֵ ש ה' עֹז ִה ְת ַאזָר
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

ראובן קימלמן "לכה דוד וקבלת שבת – המשמעות המיסטית" ,מאגנס ,תשס"ג
משה חלמיש "הנהגות קבליות בשבת" ,הוצאות אורחות ,תשס"ו

יום שבת
מלכות ה'

תהלים צ"ב ,אִ :מזְ מֹור ִשיר לְיֹום הַ שַ בָ ת:

צ"ו
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כ"ט
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לכה דודי

קבלת שבת
"לכה דודי"

דֹודי ל ְִק ַראת ַכלָה .פְ נֵי שַ בָ ת נ ְַקבְ לָה:
ְלכָה ִ
לְשֵ ם ּול ְִתפְ ֶא ֶרת וְ ל ְִת ִהלָה
ּושמֹו ֶאחָ ד.
ה' ֶאחָ ד ְ
ִה ְש ִמיעָ נּו ֵאל הַ ְמיֻחָ ד.
שָ מֹור וְ זָכֹור בְ ִדבּור ֶאחָ ד.
סֹוף מַ עֲשֶ ה בְ מַ חֲ שָ בָ ה ְת ִחלָה
מֵ ר ֹאש ִמ ֶקדֶ ם נְסּוכָה.
ל ְִק ַראת שַ בָ ת לְכּו וְ ֵנ ְלכָה .כִ י ִהיא ְמקֹור הַ בְ ָרכָה.
קּומי צְ ִאי ִמתֹוְך הַ הֲ ֵפכָהַ .רב לְָך שֶ בֶ ת בְ עֵ מֶ ק הַ בָ כָא .וְ הּוא יַחֲ מֹול עָ ַליְִך חֶ ְמלָה
ִ
ִמ ְקדַ ש מֶ לְֶך עִ יר ְמלּוכָה.
לִבְ ִשי בִ גְ דֵ י ִתפְ ַא ְר ֵתְך עַ ִמי .עַ ל יַד בֶ ן ִישַ י בֵ ית הַ ל ְַח ִמיָ .ק ְרבָ ה ֶאל נַפְ ִשי גְ ָאלָּה
קּומי.
ִה ְת ַנע ֲִרי מֵ עָ פָר ִ
בֹואי ַכלָה
בֹואי ַכלָהִ .
ִ
תֹוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְסגֻלָה.
בֹואי בְ שָ לֹום עֲטֶ ֶרת בַ עְ לָּה .גַם בְ ִש ְמחָ ה ּובְ צָ הֳ לָה.
ִ

ששה ימי חול ששה
מזמורים

ֹלהים
תהלים צ"ה ,ג :כִ י ֵא-ל גָדֹול ה' ּומֶ לְֶך גָדֹול עַ ל כָל אֱ ִ -

צ" ה
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• שבת בהר סיני ,בירושלים
• עם ישראל יוצא מהגלות,
מתחדש בארץ ישראל,
העמים מצטרפים
 קבלת השבת

צ "ב
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צ"ג
93

Mizmorim 92-93, 95-99 (100) in Kabbalat Shabbat
A. Sources for Kabbalat Shabbat in the Talmud and Rambam
Shabbat 119a: Rabbi Hanina robed himself and stood at sunset of Shabbat eve and exclaimed, “Come and we will
go out to greet Shabbat the queen”. Rabbi Yannai donned his robes on Shabbat eve and exclaimed, “Come O
bride, come O Bride!”
Baba Kama 32a/b: on Shabbat eve …for Rabbi Hanina used to say: Come, let us go out to greet the bride, the
queen. Some [explicitly] read …to greet Shabbat, the bride, the queen. Rabbi Yannai, [however] while dressed in
his Shabbat attire used to remain standing and say , “Come O bride, come O Bride!”
Rashi: Come let us go out – like someone who is coming to greet the presence of the King

6 days of the week,
6 mizmorim

"קבלת שבת" כפירוש הגמרא
,שבתא קבלת פני מלכות
,לקראת שבת כלה
בואי כלה בואי כלה
לבש

Kabbalat
Shabbat
Shabbat “Lecha
God’s
Dodi”
Kingdom

The key words are:
Shabbat
meeting the king
greeting the Shabbat
bride
come bride/ wore

B. Structure of Kabbalat Shabbat and Lecha Dodi
ֹלהים
ִ - ֱּומלְֶך גָדֹול עַ ל כָל א
ֶ 'ל גָדֹול ה- כִ י ֵא: ג,תהלים צ"ה
 בַ חֲ צ ְֹצרֹות וְ קֹול שֹופָר: ו,תהלים צ"ח
:'ָה ִריעּו לִפְ נֵי ַה ֶמלְֶך ה

 ִא ְמרּו בַ גֹויִם ה' מָ לְָך: י,תהלים צ"ו
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

ֹשב
ֵ  ה' ָמלְָך י ְִרגְ זּו עַ ִמים י:ד.תהלים צא
וְ עֹז ֶמלְֶך ִמ ְשפָט ָא ֵהב...רּובים ָתנּוט ָה ָא ֶרץ
ִ ְכ

 ה' מָ לְָך ָתגֵל: א,תהלים צ"ז
:ִש ְמחּו ִאיִים ַר ִבים
ְ הָ ָא ֶרץ י

:ֵשב ה' ֶמלְֶך לְעֹולָם
ֶ ָשב ַוי
ָ  ה' לַמַ בּול י: י,תהלים כ"ט
:ה' עֹז לְעַ מֹו י ִֵתן ה' יְבָ ֵרְך ֶאת עַ מֹו בַ ָשלֹום

: פְ נֵי שַ בָ ת נ ְַקבְ לָה.דֹודי ל ְִק ַראת ַכלָה
ִ ְלכָה
לְשֵ ם ּול ְִתפְ ֶא ֶרת וְ ל ְִת ִהלָה
.ּושמֹו ֶאחָ ד
ְ ה' ֶאחָ ד
.ִה ְש ִמיעָ נּו ֵאל הַ ְמיֻחָ ד
.שָ מֹור וְ זָכֹור בְ ִדבּור ֶאחָ ד
סֹוף מַ עֲשֶ ה בְ מַ חֲ שָ בָ ה ְת ִחלָה
.מֵ ר ֹאש ִמ ֶקדֶ ם נְסּוכָה
. כִ י ִהיא ְמקֹור הַ בְ ָרכָה.ל ְִק ַראת שַ בָ ת לְכּו וְ ֵנ ְלכָה
 וְ הּוא יַחֲ מֹול עָ ַליְִך חֶ ְמלָה. ַרב לְָך שֶ בֶ ת בְ עֵ מֶ ק הַ בָ כָא.קּומי צְ ִאי ִמתֹוְך הַ הֲ ֵפכָה
ִ
.ִמ ְקדַ ש מֶ לְֶך עִ יר ְמלּוכָה
 ָק ְרבָ ה ֶאל נַפְ ִשי גְ ָאלָּה. עַ ל יַד בֶ ן יִשַ י בֵ ית הַ ל ְַח ִמי.לִבְ ִשי בִ גְ דֵ י ִתפְ ַא ְר ֵתְך עַ ִמי
.קּומי
ִ ִה ְת ַנע ֲִרי מֵ עָ פָר
בֹואי ַכלָה
ִ .בֹואי ַכלָה
ִ
.תֹוְך אֱ מּונֵי עַ ם ְסגֻלָה
. גַם בְ ִש ְמחָ ה ּובְ צָ הֳ לָה.בֹואי בְ שָ לֹום עֲטֶ ֶרת בַ עְ לָּה
ִ
: ִמזְ מֹור ִשיר לְיֹום ַה ַשבָ ת: א,תהלים צ"ב
 ה' מָ לְָך גֵאּות לָבֵ ש לָבֵ ש ה' עֹז ִה ְת ַאזָר: א,תהלים צ"ג
ַאף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט

סידור התפילה Siddur

ספר תהלים כספר
Book of Tehillim as a Book
פ"ט ,כז:
מֹוׁשל
ֵ
פ"ט ,י.טו :אַ ָתה
הּוא י ְִק ָראֵ נִ י
ְבגֵאּות ַהיָם ...צֶ ֶדק
אָ ִבי אָ ָתה
ּומ ְׁשפָ ט ְמכֹון כִ ְסאֶ ָך
ִ
אֵ ִלי
וְצּור ְיׁשּועָ ִתי:
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ספר רביעי Book IV
עם ישראל
מתחזק ומשתקם
בתורת משה
 -תיקון העולם

ְתפִ לָ ה
לְ מֹשֶ ה

צ'
90

צ"א
91

צ"ב

The Jewish
people come
back to the
Torah of Moshe
– rehabilitation
of the world

92

צ"ג
93

צ"ד
94

עם ישראל
מזמין את כל
העמים לקבל
עליהם מלכות ה’
The Jewish
people invites all
the nations to
accept upon
themselves
God’s kingship

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

תורת
משה

95

צ"ו

צ"ח

96

98

צ"ז

צ"ט
99

ק'
100

צ"ב ,ב-ג.ה.יד :טֹוב ְלהֹּ דֹות
ּולז ֵַמר ְל ִׁש ְמָך עֶ ְליֹון:
לַ ה' ְ
ְל ַהגִ יד בַ ב ֶֹּקר חַ ְס ֶדָך וֶאֱ מּונ ְָתָך
בַ לֵ ילֹות ...כִ י ִש ַמ ְח ַתנִ י ה'
ְבפָ עֳ לֶ ָך ְב ַמעֲ ֵשי י ֶָדיָך אֲ ַרנֵן...
ֹלהינּו י ְַפ ִריחּו:
ה' ְבחַ צְ רֹות אֱ ֵ

צ"ו

צ"א ,טו:
י ְִק ָראֵ נִ י
וְאֶ עֱ נֵהּו

95
95

96

צ"ז
97

כק"'ט

צ"ג ,א-ב :ה' ָמלָ ְך גֵ אּות
לָ בֵ ׁש ...אַ ף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל
ִתמֹוט :נָכֹון כִ ְסאֲ ָך ֵמאָ ז
ֵמעֹולָ םאָ ָתהִ ...מ ְׁש ְב ֵרי יָם

צ"
צ"חח
98
"98
צ
צ"טט
99
99

100
29

לכה דודי

תורת
משה

צ"ה
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קבלת שבת
צ"
קבלה")
(" צ"הה

• שבת בהר סיני ,בירושלים
• עם ישראל יוצא מהגלות,
מתחדש בארץ ישראל,
העמים מצטרפים
 קבלת השבת

צ"ה ,א-בְ :לכּו נְ ַרנְ נָה
לַ ה' נ ִָריעָ ה ְלצּור
ִי ְׁשעֵ נּו:
צ"ו ,יִ :א ְמרּו בַ גֹויִם ה' ָמלָ ְך
אַ ף ִתכֹון ֵתבֵ ל בַ ל ִתמֹוט
יׁש ִרים
י ִָדין עַ ִמים ְב ֵמ ָ

צ"ב
92

צ"ז ,א-ב :ה' ָמלָ ְך ָתגֵל
ָהאָ ֶרץ י ְִש ְמחּו ִאיִ ים ַר ִבים:
עָ נָן וַעֲ ָרפֶ ל ְס ִביבָ יו צֶ ֶדק
ּומ ְׁשפָ ט ְמכֹון כִ ְסאֹו:
ִ
צ"ט ,א.ד :ה' ָמלָ ְך י ְִרגְ זּו
עַ ִמיםִ ...מ ְׁשפָ ט ּוצְ ָד ָקה
ית:
ְביַעֲ קֹּ ב אַ ָתה עָ ִש ָ
תֹודהִ ...ע ְבדּו אֶ ת ה' ְב ִש ְמחָ ה בֹּאּו
ק' ,א-ב.ד-הִ :מזְ מֹור ְל ָ
ֹּתיו ִב ְת ִהלָ ה הֹודּו
תֹודה חֲ צֵ ר ָ
ְלפָ נָיו ִב ְר ָננָה ...בֹּאּו ְׁשעָ ָריו ְב ָ
לֹו בָ ֲרכּו ְׁשמֹו :כִ י טֹוב ה' ְלעֹולָ ם חַ ְסדֹו וְעַ ד דֹּר ָודֹּר אֱ מּונָתֹו

סֹוף ַמעֲ ֶשה
ְב ַמ ְח ָׁשבָ ה ְת ִחלָ ה

צ"ב ,וַ :מה גָ ְדלּו
ַמעֲ ֶשיָך ה' ְמאֹּ ד
ֹּתיָך:
עָ ְמקּו ַמ ְח ְׁשב ֶ

צ"ג
93

ק'

שחרית של חול

" 100פסוקי דזמרא" רק של ימות חול

Summary
• Structure & Story of Mizmorim 95-100

• Place of 95-100 in Book IV & in Sefer Tehillim
• Mizmorim 95-100 & Kabbalat Shabbat

• A turning point of Sefer Tehillim –
philosophical considerations!
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