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 עלה אלקים בתרועה: עיון במזמור מז
 

 ב -סופרים יט:א )1
בקול נמוך ואין מזכירין   ברכו אבל בתפלת שחרית אחר המזמורים והפסוקים אלו אומר ביוצר   )א

 .  וקדיש  קדוש אבל בתפלת המנחה אומר  קדיש ואף לא   קדוש 
נודע כות בחג הסו קראתיך ה' ממעמקיםו ברכי נפשיביום הכפורים  כל העמים תקעו כףובראש השנה אומר  )ב

 ודיו. אודה ה' בכל לביואם אינו בקי בהן אומר  למנצח על השמיניתביום השמיני  ביהודה
 

 תהלים מז   )2

יעּו   ְקעּו־ָכ֑ף ָהִר֥ ים ּתִ ַעּמִ ֽל־ָה֭ ַרח ִמְזֽמֹור: (ב) ּכָ ַח׀ ִלְבֵני־ֹק֬ י־֣ה' ֶעְל֣יֹון    ים ֗אהִ ֝לֵ (א) ַלְמַנּצֵ֬ ֽ ֽה: (ג) ּכִ ֣קֹול ִרּנָ ּבְ

ִיְבַח  ינּו: (ה)  ַרְגֵלֽ ַחת  ֣ ּתַ ים  ְלֻאּמִ֗ ּו֝ ינּו  ֑ ְחּתֵ ּתַ ים  ֣ ר ַעּמִ ֣ ַיְדּבֵ ֶרץ: (ד)  ל־ָהָאֽ דֹול ַעל־ּכָ ּגָ֝ ֶלְך  ֶמ֥ א  נּו ֶאת־ נֹוָר֑ ר־ָל֥

ָלה: (ו) ָעָל֣ה   ב ֶסֽ ר־ָאֵה֣ ב ֲאׁשֶ ַיֲעֹק֖ ֨אֹון  ּגְ ת  נּו ֶא֥ ֣רּו    ִהים  ֱ֭א ַנֲחָלֵת֑ ֣קֹול ׁשֹוָפֽר: (ז) ַזּמְ ְתרּוָע֑ה ֗ה' ּבְ  יםֱ֣אהִ ּבִ

ֶרץ   ל־ָהָא֥ ֶלְך ּכָ ֤י ֶמ֖ רּו: (ח) ּכִ ֽ ֣נּו ַזּמֵ ֖רּו ְלַמְלּכֵ רּו ַזּמְ ֑ ְך    ים ֱ֗אהִ ַזּמֵ יל: (ט) ָמַל֣ ֽ ּכִ ֥רּו ַמׂשְ   ים ֗הִ ֱ֝א ַעל־ּגֹוִי֑ם    ִהים ֱ֭א ַזּמְ

א  ּסֵ֬ ֤ב׀ ַעל־ּכִ פּו    ָיׁשַ ים׀ ֶנֱאָס֗ יֵב֤י ַעּמִ֨ ֹו: (י) ְנִד֮ ם ָקְדׁשֽ ָה֥ י    ַע֘ם ֱאלֵֹה֪י ַאְבָר֫ ֣ אִהים ּכִ ד ַנֲעָלֽה:   ֵלֽ ֶרץ ְמֹא֣ י־ֶא֗ ִגּנֵ  ָמֽ
 

1. To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah. 
2.  O clap your hands, all you peoples; shout to Elokim with the voice of triumph. 
3. For Hashem most high is awesome; he is a great King over all the earth. 
4. He subdues peoples under us, and nations under our feet. 
5. He chooses our inheritance for us, the pride of Yaakov whom he loves. Selah. 
6. Elokim has gone up with a shout, Hashem with the sound of a shofar. 
7. Sing praises to Elokim, sing praises; sing praises to our King, sing praises. 
8. For Elokim is the King of all the earth; sing a Maskil psalm. 
9. Elokim reigns over the nations; Elokim sits on the throne of his holiness. 
10. The nobles of the peoples are gathered together, the people of the God of Avraham;  

for the shields of the earth belong to Elokim; he is greatly exalted. 
 פסוקי לוואי 

 
 כו  -בראשית לב, כה )3

ַחר:  (כ ֽ ָ ֹו ַע֖ד ֲע֥לֹות ַהׁשּ ק ִאיׁש ִעּמ֔ ֹו ַוֵּיָאֵב֥ ב ְלַבּד֑ ר ַיֲעקֹ֖ ֵת֥  ה) ַוִּיּוָ

ַכף־ְיֵר֑כֹו  ֖ע ּבְ א ָיכֹל ֔לֹו ַוִּיּגַ י לֹ֤ ֣ ְרא ּכִ ֶרְך (כו) ַוַּי֗ ף־ֶי֣ ַקע ּכַ ֹו:  ַוּתֵ֙ ָאְב֖קֹו ִעּמֽ ֵהֽ ב ּבְ  ַיֲעקֹ֔

 

 טז  -בראשית יז, טו )4
ּה:   ָמֽ ה ׁשְ ָר֖ י ׂשָ ֥ י ּכִ ָר֑ ּה ׂשָ ָמ֖ א ֶאת־ׁשְ ָך֔ לֹא־ִתְקָר֥ ּתְ י ִאׁשְ ַר֣ ם ׂשָ אֶמר ֱאלִֹהים ֶאל־ַאְבָרָה֔  (טו) ַוּיֹ֤

ם  ה ְלגֹוִי֔ ְיָת֣ יָה ְוָהֽ ַרְכּתִ֙ ן ּוֵבֽ ֑ ה ְלָך֖ ּבֵ ּנָ ֛ י ִמּמֶ ּתִ ם ָנַת֧ ּה ְוַג֨ י אָֹת֔ ֣ ים (טז) ּוֵבַרְכּתִ ֖ י ַעּמִ ה  ַמְלֵכ֥ ּנָ ֥  ִיְהֽיּו: ִמּמֶ

 

 כט  -בראשית כז, כח )5
ׁש:   ָג֖ן ְוִתירֹֽ ב ּדָ ֶרץ ְורֹ֥ ֖י ָהָא֑ ַמּנֵ ִים ּוִמׁשְ ַמ֔ ָ ל ַהׁשּ ים ִמּטַ ן־ְלָך ָהֱאלִֹה֔  (כח) ְוִיּֽתֶ

ֵנ֣י ִא  ֲח֥וּו ְלָך֖ ּבְ ּתַ יָך ְוִיׁשְ ים ֱהֵו֤ה ְגִביר ְלַאֶח֔ ֲח֤וּו ְלָך ְלֻאּמִ֔ ּתַ ים ְוִיֽׁשְ ֽרּוְך: (כט) ַיַֽעְב֣דּוָך ַעּמִ֗ ְמָבֲרֶכ֖יָך ּבָ יָך ָא֔רּור ּוֽ ָך אְֹרֶר֣ ֑  ּמֶ

 

 בראשית כה, כג   )6
ץ ְו  ֱאָמ֔ ם י דּו ּוְלאֹם ִמְלאֹ֣ ֵר֑ ִיְך ִיּפָ ַע֖ ים ִמּמֵ ֵנ֣י ְלֻאּמִ֔ ְך ּוׁשְ ִבְטֵנ֔ ֵנ֤י גֹוִים ּבְ ּה ׁשְ אֶמר ֜ה' ָל֗ יר: ַוּיֹ֨ ד ָצִעֽ ב ַיֲעבֹ֥  ַר֖

 
 עובדיה א:כא   )7

לּוָכֽה: ֖ה' ַהּמְ ה ַלֽ ו ְוָהְיָת֥ ֑ ר ֵעׂשָ ט ֶאת־ַה֣ ּפֹ֖ ר ִצּ֔יֹון ִלׁשְ ַה֣ ִעים ּבְ  ְוָע֤לּו ֽמֹוׁשִ
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 (א) מבנה המזמור
מֹור:  ְז ח ִמ ַר י קֹ ֵנ ְב ִל  ח צֵּ ַנ ְמ  ַל

ְקעּו ָכף   ים ּתִ ל ָהַעּמִ ה:         ּכָ קֹול ִרּנָ  ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּבְ

ל ָהָאֶרץ:  דֹול ַעל ּכָ י ה' ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ  ּכִ

 

ינּו   ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ַחת ַרְגֵלינּו:        ַיְדּבֵ ים ּתַ  ּוְלֻאּמִ

אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ   ר ָאֵהב ֶסָלה: ִיְבַחר ָלנּו ֶאת ַנֲחָלֵתנּו ֶאת ּגְ

קֹול ׁשֹוָפר:  ְתרּוָעה ה' ּבְ  ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ
 

רּו   רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ רּו:          ַזּמְ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ  ַזּמְ

יל:  ּכִ רּו ַמׂשְ ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים ַזּמְ י ֶמֶלְך ּכָ  ּכִ
 

א ָקְדׁשֹו:   ֱאלִֹהים       ָמַלְך ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִים  ּסֵ ב ַעל ּכִ  ָיׁשַ

י ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה:  י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ּכִ  ְנִדיֵבי ַעּמִ

 

 (ב) מבנה המזמור
מֹור:ַל  ְז ח ִמ ַר י קֹ ֵנ ְב ִל  ח צֵּ ַנ  ְמ

ים   ל ָהַעּמִ ְקעּו ָכףּכָ ה:   ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּתִ קֹול ִרּנָ  ּבְ

ל   דֹול ַעל ּכָ י ה' ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ  :ָהָאֶרץּכִ

ינּו  ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ ַחת ַרְגֵלינּו:  (=)  ַיְדּבֵ ים ּתַ  ּוְלֻאּמִ

ר ָאֵהב  ַנֲחָלֵתנוּ ִיְבַחר ָלנּו ֶאת  אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ  : ) ֶסָלה(ֶאת ּגְ

ְתרּוָעה ה'  קֹול ׁשֹוָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ  : ָפר ּבְ

קֹול ׁשֹוָפר: ֱאלִֹהיםָעָלה   ְתרּוָעה ה' ּבְ  ) 26( ּבִ

רּו  רּו:   ֱאלִֹהיםַזּמְ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ רּו ַזּמְ  ַזּמֵ

ל ָהָאֶרץ  י ֶמֶלְך ּכָ יל:  ֱאלִֹהיםּכִ ּכִ רּו ַמׂשְ  )52( ַזּמְ

א ֱאלִֹהיםַעל ּגֹוִים   ֱאלִֹהיםָמַלְך  ּסֵ ב ַעל ּכִ  ָקְדׁשֹו:    ָיׁשַ

ים ֶנֱאָספּו ַעם   ַאְבָרָהם    ֱאלֵֹהיְנִדיֵבי ַעּמִ

י  י ֶאֶרץ ְמאֹד ַנֲעָלה: ֵלאלִֹהיםּכִ  )78(ָמִגּנֵ

 

ג) ה המזמורמבנ ) 
מֹור: ְז ח ִמ ַר י קֹ ֵנ ְב ִל  ח צֵּ ַנ ְמ  ַל

ְקעּו ָכף  ים ּתִ ל ָהַעּמִ ה: (=)  ּכָ קֹול ִרּנָ  ָהִריעּו ֵלאלִֹהים ּבְ

 

רּו   רּו ֱאלִֹהים ַזּמֵ רּו:  (=) ַזּמְ נּו ַזּמֵ רּו ְלַמְלּכֵ  ַזּמְ

 

י ל ָהָאֶרץ  ּכִ דֹול ַעל ּכָ  : ה' ֶעְליֹון נֹוָרא ֶמֶלְך ּגָ

 

י  ל ָהָאֶרץ ֱאלִֹהים  ּכִ יל: ֶמֶלְך ּכָ ּכִ רּו ַמׂשְ   ַזּמְ

 

 
ְתרּוָעה    ָעָלה ֱאלִֹהים ּבִ

קֹול ׁשֹוָפר:  ה' ּבְ

 

ר ינּו  ַיְדּבֵ ְחּתֵ ים ּתַ ַחת ַרְגֵלינוּ (=)  ַעּמִ ים ּתַ א ָקְדׁשֹו:    (=) ֱאלִֹהים ַעל ּגֹוִיםָמַלְך   :ּוְלֻאּמִ ּסֵ ב ַעל ּכִ  ֱאלִֹהים ָיׁשַ

 

   ַנֲחָלֵתנוּ ִיְבַחר ָלנּו ֶאת 

ר ָאֵהב  אֹון ַיֲעקֹב ֲאׁשֶ  :)ֶסָלה(ֶאת ּגְ

 

ים ֶנֱאָספּו ַעם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם     ְנִדיֵבי ַעּמִ

י  י ֵלאלִֹהים ָמִגּנֵ  ְמאֹד ַנֲעָלה:  ֶאֶרץּכִ
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