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Rav Yitzchak Etshalom
Psalm 47: God’s Coronation

סופרים יח:יא

ובראש השנה אומרים מזמור :כל העמים תקעו כף
ביום הכיפורים :ברכי נפשי ,ממעמקים קראתיך
בחג הסוכות :נודע ביהודה אלהים
ביום השמיני :למנצח על השמינית
ואם אינו בקי בהן ,אומר אודה י"י בכל לבי ,ודיו.
)2

תהלים מז ,א-י

ֽל־ה עַ ּ ִמ ים ִּת ְק ע ּו ־כָ ָ֑ף ָה ִ ִ֥ר יע ּו לֵֵ֝ אל ִִֹ֗ה ים
(א) ַל ְמ נַ ֵּ֬ ֵ ּצ ַח ׀ לִ ְב נֵ י־ ֵּ֬קֹ ַר ח ִמ זְ ֽמ ֹור( :ב) ָּכ ָָ֭
ל־ה ָ ֽא ֶר ץ( :ד) ַי ְד ֵּב֣ר עַ ּ ִ ֣מ ים
ל־כ ָ
נֹור א ֶ ִ֥מ ֶל ךְ ֵ֝ ָ ּג דֹול עַ ָּ
י־ה ' עֶ ְל ֣י ֹון ָ ָ֑
ְּב ֣ק ֹול ִר ָּנ ֽה( :ג) ִּ ֽכ ֣
ר־לִ֥נ ּו ֶאת־נַ ֲח לָ ֵ ָ֑ת נ ּו ֶ ִ֥א ת ְּג ֨אֹון ַי עֲ ֹ֖קֹב
ַּת ְח ֵּ ָ֑ת ינ ּו ֵּ֝ו לְ ֻא ּ ִִ֗מ ים ַּ ֣ת ַח ת ַר גְ לֵ ֽינ ּו ( :ה) ִי ְב ַח ָ
ר־א ֵה֣ב ֶסֽלָ ה( :ו) ָע ָל֣ה ָ֭א ל ִֹה ים ִּב ְתרוּעָ ָ֑ה ִ֗ה ' ְּב ֣ק ֹול ש ֹופָ ֽר( :ז) זַ ּ ְמ ֣ר ּו א ל ִ ֹ֣ה ים
ֲא ֶש ָ
ל־ה ָ ִ֥א ֶר ץ א ל ִִֹ֗ה ים זַ ּ ְמ ִ֥ר ּו ַמ ְש ִּ ֽכ יל( :ט) ָמ לַ ֣ךְ
מ ר ּו זַ ּ ְמ ֹ֖ר ּו ְל ַמ לְ ֵּכ֣נ ּו זַ ּ ֵ ֽמ רוּ( :ח) ִּכ ִּ֤י ֶ ֹ֖מ לֶ ךְ ָּכ ָ
זַ ּ ֵ ָ֑
יב ִּ֤י עַ ּ ִ֨מ ים׀ נֶ א ִָ֗ס פ ּו עַ ֘ם
ל־כ ֵֵּּ֬ס א ָק ְד ֽש ֹו( :י) נְ ִ ִ֮ד ֵ
ָ֭א ל ִֹה ים ַעל־גּ ֹו ִי ָ֑ם ֵ֝א ל ִִֹ֗ה ים ָי ַשִּ֤ב׀ ַע ִּ
י־א ֶר ץ ְמ ֣אֹ ד נַ ֲע לָ ֽה:
א ל ֵֹהֵ֪י ַא ְב ָ ָ֫ר ָהִ֥ם ִּ ֣כ י לֵ ֽאל ִֹה ים ָ ֽמ גִ ֵּנ ֶ ִ֗
)3

ראש השנה טז ע"א

תניא אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא:
א) מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח? מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפני
עומר בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות
ב) ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת? מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקדוש ברוך
הוא הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן
ג) ומפני מה אמרה תורה נסכו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי
שנה
ד) ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות
 .aמלכיות כדי שתמליכוני עליכם
\ .bזכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה
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Psalm 47: God’s Coronation

פסוקי לואי

בראשית לב ,כה-כו

וַ יִּ ָּו ֵ֥תר יַ ֲע ֹ֖קב ְל ַב ּ֑דֹו וַ י ָּאבֵ֥ק ִּאיש ִּע ּ֔מֹו ַעֹ֖ד ֲע ֵ֥לֹות ַה ָּש ַָּֽׁחר:
וַ ַַּ֗י ְרא ִּ ִּ֣כי ֹ֤לא יָּ כל ּ֔לֹו וַ יִּ ַגֹ֖ע ְבכַ ף־יְ רכּ֑ ֹו וַ ֵּ֙ת ַקע ַכף־יֶ ִּ֣ ֶרךְ יַ ֲע ּ֔קב ְבה ָָּּֽׁא ְב ֹ֖קֹו ִּע ָּֽׁמֹו:
)5

בראשית יד ,יח-כ

הֹוצֹ֖יא ֶל ִֶּ֣חם וָּ יָּ ּ֑יִּ ן וְ ֵ֥הוא כהֹ֖ן ְל ֹ֖אל ֶע ְליָּֽׁ ֹון:
י־צ ֶדק ֶמ ִֶּ֣לךְ ָּש ּ֔לם ִּ
ו ַמ ְל ִּכ ֵּ֙ ֶ
אמּ֑ר ָּב ֹ֤רוךְ ַא ְב ָּרם ְל ִּ֣אל ֶע ְליּ֔ ֹון קנֹ֖ה ָּש ַ ֵ֥מיִּ ם וָּ ָּ ָּֽׁא ֶרץ:
וַ ָּֽׁיְ ָּב ְרכֹ֖הו וַ י ַ
ן־לֹו ַמ ֲעשֹ֖ר ִּמ ָּֽׁכל:
ר־מגֵ֥ן צָּ ֶ ֹ֖ריךָּ ְביָּ ֶ ּ֑דךָּ וַ יִּ ֶת ֵ֥
ו ָּברוךְ ִּ֣אל ֶע ְליּ֔ ֹון ֲא ֶש ִּ
)6

בראשית יז ,טו-טז

ת־ש ָּמֹ֖ה ָּש ָּ ּ֑רי ִּ ֵ֥כי ָּש ָּ ֹ֖רה ְש ָּ ָּֽׁמה:
א־ת ְק ָּ ֵ֥רא ֶא ְ
ל־א ְב ָּר ָּּ֔הם ָּש ַ ִּ֣רי ִּא ְש ְת ּ֔ ָּך ל ִּ
אמר ֱאל ִּהים ֶא ַ
(טו) וַ ֹ֤י ֶ
גֹוים ַמ ְלכֵ֥י ַע ִּ ֹ֖מים ִּמ ֶ ֵ֥מ ָּנה יִּ ְהיָּֽׁ ו:
יה וְ ָּהָּֽׁיְ ָּ ִּ֣תה ְל ִּּ֔
(טז) וב ַרכְ ִּ ִּ֣תי א ָּּ֔תה וְ ַַ֨גם נָּ ַ ַ֧ת ִּתי ִּמ ֶ ֶּ֛מ ָּנה ְלךָּ ֹ֖ בּ֑ן וב ַָּֽׁרכְ ִֵּּ֙ת ָּ
)7

בראשית כה ,כג

אמר ה' ַָּּ֗לה ְשנ ֹ֤י גֹויִּ ם ְב ִּב ְט ּ֔נךְ ו ְשנִּ֣י ְל ֻא ִּּ֔מים ִּממ ַעֹ֖יִּ ךְ יִּ ָּפ ּ֑רדו ו ְלאם ִּמ ְל ִּ֣אם יֶֽ ֱא ָּּ֔מץ וְ ַ ֹ֖רב יַ ֲע ֵ֥בד צָּ ִּ ָּֽׁעיר:
וַ ַ֨י ֶ
)8

בראשית כז ,כח-כט

ן־לךָּ ָּה ֱאל ִּּ֔הים ִּמ ַטל ַה ָּש ַּ֔מיִּ ם ו ִּמ ְש ַמנֹ֖י ָּה ָּא ֶּ֑רץ וְ ֵ֥רב ָּדגָּ ֹ֖ן וְ ִּת ָּֽׁירש:
וְ ִּי ֶָּֽׁת ְ
יַ ַָּֽׁע ְב ִּ֣דוךָּ ַע ִַּּ֗מים וְ ִּי ְָּֽׁש ַת ֲחוֹ֤ ו ְלךָּ ְל ֻא ִּּ֔מים ֱהו ֹ֤ה גְ ִּביר ְל ַא ֶּ֔חיךָּ וְ יִּ ְש ַת ֲחוֵ֥ ו ְלךָּ ֹ֖ ְבנִּ֣י ִּא ֶמּ֑ךָּ א ְר ֶ ִּ֣ריךָּ ָּא ּ֔רור ָּֽׁו ְמ ָּב ֲר ֶ ֹ֖כיךָּ ָּב ָּֽׁרו ְך:
)9

שמות יז ,טז

אמר ִּ ָּֽׁכי־יָּ ד ַעל־כִּ֣ס ָּּ֔יה ִּמ ְל ָּח ָּ ֵ֥מה ַל ֹ֖ה' ַב ֲָּֽׁע ָּמלּ֑ק ִּמ ֹ֖דר ָּֽׁדר:
וַ ַּ֗י ֶ
 )10רש"י שמות יז ,טז

כי יד על כס יה  -ידו של הקדוש ברוך הוא הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית ,ומהו
כס ,ולא נאמר כסא ,ואף השם נחלק לחציו ,נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כסאו שלם עד
שימחה שמו של עמלק כולו ,וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכסא שלם ,שנאמר (תהלים ט ז) האויב תמו חרבות
לנצח ,זהו עמלק שכתוב בו (עמוס א יא) ועברתו שמרה נצח( ,תהלים שם) וערים נתשת אבד זכרם המה ,מהו אומר אחריו (תהלים
ט ח) וה' לעולם ישב ,הרי השם שלם( ,תהלים שם) כונן למשפט כסאו ,הרי כסאו שלם:
 )11מדרש תנחומא (בובר) פרשת כי תצא סימן יח

[כי יד על כס יה] .ר' לוי בשם ר' חמא בר חנינא אמר כל זמן שזרעו של עמלק בעולם ,לא השם שלם ,ולא הכס
שלם ,אבד זרעו של עמלק מן העולם ,הכס שלם ,והשם שלם ,מה טעם שנאמר האויב תמו חרבות לנצח וערים
נתשת אבד זכרם המה מה כתיב אחריו וה' לעולם ישב כונן למשפט כסאו
 )12מלאכי א ,א-ג

ר־ה' ֶאל־יִּ ְש ָּראּ֑ל ְביַ ֹ֖ד ַמ ְל ָּא ִּ ָּֽׁכי:
ַמ ָּשֵ֥א ְד ַב ֹ֖
ם־ה' וָּ א ַהֹ֖ב ֶ ָּֽׁאת־ יַ ֲע ָּֽׁקב:
לֹוא־אח ע ָּשֹ֤ו ְליַ ָּֽׁעֲ קב נְ ֻא ּ֔
ָּ ַ֨
ָּא ַה ְֹ֤ב ִּתי ֶא ְתכֶ ם ָּא ַ ִּ֣מר ּ֔ה' וַ ֲא ַמ ְר ֶ ֹ֖תם ַב ָּמִּ֣ה ֲא ַה ְב ָּ ּ֑תנו ֲה
ת־ה ָּריו ְש ָּמ ָּּ֔מה וְ ֶאת־נַ ֲח ָּל ֹ֖תֹו ְל ַת ֵ֥נֹות ִּמ ְד ָּבָּֽׁר:
ּ֑אתי וָּ ָּא ִּשֹ֤ים ֶא ָּ
וְ ֶאת־ע ָּשֹ֖ו ָּשנ ִּ
 )13עובדיה א ,כא

ת־הִּ֣ר ע ָּשּ֑ו וְ ָּהיְ ָּ ֵ֥תה ַל ָֹּֽׁ֖ה' ַה ְמלו ָּכָּֽׁה:
ֹוש ִּעים ְב ַהִּ֣ר צִּ יּ֔ ֹון ִּל ְש ֹ֖פט ֶא ַ
וְ ָּע ֹ֤לו ָּֽׁמ ִּ
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מבנה המזמור :הצעה א':

י־ק ַר ח ִּמ ְז ָּֽׁמ ֹור:
(א) לַ ְמ נַ ֵּ֬צ ַח ׀ לִּ בְ נ ֵּ֬

ֽל־ה ַע ּ ִמ ים ִּת ְק ע ּו ־כָ ָ֑ף
( ב) ָּכ ָָ֭
ָה ִ ִ֥ר יע ּו ֵֵ֝ל אל ִִֹ֗ה ים ְּב ֣ק ֹול ִר ָּנ ֽה:

מ ר ּו
(ז) זַ ּ ְמ ֣ר ּו א ל ִ ֹ֣ה ים זַ ּ ֵ ָ֑
זַ ּ ְמ ֹ֖ר ּו לְ ַמ לְ ֵּכ֣נ ּו זַ ּ ֵ ֽמ ר ּו :

נֹור א ֶ ִ֥מ ֶל ךְ ֵ֝ ָּג דֹול עַ ל־
־ה' ֶע ְל ֣י ֹון ָ ָ֑
(ג) ִּ ֽכ י ֣
ל־ה ָ ֽא ֶר ץ( :ד) ַי ְד ֵּב֣ר ַע ּ ִ ֣מ ים ַּת ְח ֵּ ָ֑ת ינ ּו
ָּכ ָ
ֵ֝ ּו לְ ֻא ּ ִִ֗מ ים ַּ ֣ת ַח ת ַר גְ ֵלֽינ ּו ( :ה) ִי ְב ַחר־
ָלִ֥נ ּו ֶאת־נַ ֲח ָל ֵ ָ֑ת נ ּו ֶ ִ֥א ת ְּג ֨א ֹון ַי עֲ ֹ֖קֹ ב
ר־א ֵה֣ב ֶסֽלָ ה:
ֲא ֶש ָ

ל־ה ָ ִ֥א ֶר ץ א ל ִִֹ֗ה ים
(ח) ִּכ ִּ֤י ֶ ֹ֖מ לֶ ךְ ָּכ ָ
זַ ּ ְמ ִ֥ר ּו ַמ ְש ִּ ֽכ יל:

ֹלהים ִב ְת רּוע ָ֑ה
א ִ
(ו) ע ל ָ֣ה ֱ֭
ׁשֹופ ר:
ָֽ
ה ' ְב קָ֣ ֹול

ל־ּגֹוי ָ֑ם
ִ
ֹלה ים ע
א ִ
(ט) מ ל ְָ֣ך ֱ֭
ל־כ ֵּ֬ס א ק ְד ָֽׁש ֹו:
ִ
ֹלה ים י ׁשַׁ֤ב׀ ע
ֱ֝א ִ

יב ִּ֤י ַע ּ ִ֨מ ים׀ נֶ א ִָ֗ס פ ּו עַ ֘ם א ל ֵֹהֵ֪י ַא ְב ָ ָ֫ר ָהִ֥ם
(י) נְ ִ ִ֮ד ֵ
י־א ֶרץ
ִּ ֣כ י לֵ ֽאל ִֹה ים ָ ֽמ גִ ֵּנ ֶ ִ֗
ל ה:
ע ָֽ
ְמ ָ֣א ד נ ֲ
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מבנה המזמור :הצעה ב':

לַ ְמנַ ֵֵּ֬ ּצ ַח ׀ לִ בְ נֵ י־ ֵּ֬קֹ ַר ח ִמ ְז ֽמ ֹור:
ֽל־ה ַע ּ ִמ ים ִּת ְקע ּו ־כָ ָ֑ף ָה ִ ִ֥ר יע ּו ֵֵ֝ל אל ִִֹ֗ה ים ְּב ֣ק ֹול ִר ָּנ ֽה:
ָּכ ָָ֭
ל־כ ל־הָ ָ ֽא ֶר ץ:
נֹור א ֶ ִ֥מ לֶ ךְ ֵ֝ ָּג דֹול עַ ָּ
ִּ ֽכ י־ה֣ ' עֶ לְ ֣י ֹון ָ ָ֑
ת ינ ּו ֵ֝ ּו לְ ֻא ּ ִִ֗מ ים ַּ ֣ת ַח ת ַר גְ לֵ ֽינוּ:
ַי ְד ֵּב֣ר עַ ּ ִ ֣מ ים ַּת ְח ֵּ ָ֑
ר־א ֵה֣ב סֶ ֽלָ ה:
ִי בְ ַח ר־לָ ִ֥נ ּו ֶא ת־נַ ֲח לָ ֵ ָ֑ת נ ּו ֶ ִ֥א ת ְ ּג ֨א ֹון ַי עֲ ֹ֖קֹ ב ֲא ֶש ָ

ָע ָל֣ה ָ֭א ל ִֹה ים ִּב ְת ר ּו ָעָ֑ה ִ֗ה ' ְּב ֣קֹול ש ֹופָ ֽר:
מ ר ּו זַ ּ ְמ ֹ֖ר ּו ְל ַמ לְ ֵּכ֣נ ּו זַ ּ ֵ ֽמ רוּ:
זַ ּ ְמ ֣ר ּו א ל ִ ֹ֣ה ים זַ ּ ֵ ָ֑
ל־ה ָ ִ֥א ֶר ץ א ל ִִֹ֗ה ים זַ ּ ְמ ִ֥ר ּו ַמ ְש ִּ ֽכ יל:
ִּכ ִּ֤י ֶ ֹ֖מ ֶלךְ ָּכ ָ
ל־כ ּ ֵֵּ֬ס א ָק ְד ֽש ֹו:
ָמ ַל֣ךְ ָ֭א ל ִֹה ים ַעל־גּ ֹו ִי ָ֑ם ֵ֝א ל ִִֹ֗ה ים ָי ַשִּ֤ב׀ ַע ִּ
י־א ֶר ץ ְמ ֣אֹ ד נַ עֲ לָ ֽה:
נְ ִ ִ֮ד יבֵ ִּ֤י עַ ִּ֨מ ים׀ נֶ א ִָ֗ס פ ּו עַ ֘ם א ל ֹהֵ ֵ֪י ַא בְ ָ ָ֫ר ָהִ֥ם ִּ ֣כ י ֵלֽאל ִֹה ים ָ ֽמ גִ ֵּנ ֶ ִ֗
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Psalm 47: God’s Coronation
מבנה המזמור :הצעה ג':

למנצח לבני קרח מזמור

4

1
כל העמים תקעו כף (=) הריעו לאלהים בקול רנה
כי ה' עליון נורא

מלך גדול על כל הארץ

2

זמרו אלהים זמרו (=) זמרו למלכנו זמרו

3

כי מלך כל הארץ

אלהים זמרו משכיל

5

ידבר עמים תחתינו (=) ולאמים תחת רגלינו

מלך אלהים על גוים (=) אלהים ישב על כסא קדשו

יבחר לנו את נחלתנו

נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם

את גאון יעקב אשר אהב סלה

כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה
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