יום ב' לפ' ושמעת בקולו שנת ע"ה לחמ"י

ימי עיון בתנ"ך

תהלת ה' ידבר פי :עיונים בספר תהלים

עלה אלקים בתרועה :עיון במזמור מז
(1

סופרים יט:א-ב

(2

תהלים מז

א( אבל בתפלת שחרית אחר המזמורים והפסוקים אלו אומר ביוצר ברכו בקול נמוך ואין מזכירין
קדוש ואף לא קדיש אבל בתפלת המנחה אומר קדוש וקדיש.
ב( ובראש השנה אומר כל העמים תקעו כף ביום הכפורים ברכי נפשי וממעמקים קראתיך ה' בחג הסוכות נודע
ביהודה ביום השמיני למנצח על השמינית ואם אינו בקי בהן אומר אודה ה' בכל לבי ודיו.

י־ה' ֶﬠ ְלי֣ וֹן
אהים ְּב ֣קוֹל ִר ָּנֽה) :ג( ִּ ֽכ ֣
ּ־כ֑ף ָה ִ ֥ריע ּו ֵ ֝ל ִ ֗
ֽל־ה ַﬠ ִּמים ִּת ְקעו ָ
ק ַרח ִמזְ ֽמוֹר) :ב( ָּכ ָ֭
)א( ַל ְמנַ ֬ ֵ ּצ ַח׀ ִל ְבנֵ י־ ֬ ֹ
ר־ל֥נ ּו ֶאת־
ל־ה ָ ֽא ֶרץ) :ד( יַ ְד ֵּב֣ר ַﬠ ִּ ֣מים ַּת ְח ֵּ ֑תינ ּו ּ֝ו ְל ֻא ִּ֗מים ַּ ֣ת ַחת ַרגְ ֵלֽינוּ) :ה( יִ ְב ַח ָ
ל־כ ָ
נוֹרא ֶ ֥מ ֶל ְך ֝ ָ ּגדוֹל ַﬠ ָּ
ָ֑
הים
ר־א ֵה֣ב ֶס ָֽלה) :ו( ָﬠ ָל֣ה ֱ ֭אִ הים ִּב ְתרו ָּﬠ֑ה ֗ה' ְּב ֣קוֹל ׁשוֹפָ ֽר) :ז( זַ ְּמ ֣ר ּו ֱא ִ ֣
קב ֲא ׁ ֶש ָ
יַﬠ ֖ ֹ
נַ ֲח ָל ֵ ֑תנ ּו ֶ ֥את ְ ּג ֨אוֹן ֲ
הים
הים ַﬠל־גּ וֹיִ ֑ם ֱ ֝א ִ ֗
הים זַ ְּמ ֥ר ּו ַמ ְ ׂש ִּכֽיל) :ט( ָמ ַל ְ֣ך ֱ ֭א ִ
ל־ה ָ ֥א ֶרץ ֱא ִ ֗
זַ ֵּמ֑ר ּו זַ ְּמ ֖ר ּו ְל ַמ ְל ֵּכ֣נ ּו זַ ֵּ ֽמרוּ) :ח( ִּכ֤י ֶמ ֶ֖ל ְך ָּכ ָ
אד נַ ֲﬠ ָלֽה:
י־א ֶרץ ְמ ֣ ֹ
ֽאהים ָ ֽמגִ ֵּנ ֶ ֗
ל־כ ֵּ֬סא ָק ְד ׁ ֽשוֹ) :י( נְ ִ ֮ד ֵיב֤י ַﬠ ִּ֨מים׀ נֶ ֱא ָ֗ספ ּו ַﬠ ֘ם ֱאל ֵֹה֪י ַא ְב ָ ֫ר ָה֥ם ִּ ֣כי ֵל ִ
יָ ׁ ַש֤ב׀ ַﬠ ִּ
To the chief Musician, A Psalm for the sons of Korah.
O clap your hands, all you peoples; shout to Elokim with the voice of triumph.
For Hashem most high is awesome; he is a great King over all the earth.
He subdues peoples under us, and nations under our feet.
He chooses our inheritance for us, the pride of Yaakov whom he loves. Selah.
Elokim has gone up with a shout, Hashem with the sound of a shofar.
Sing praises to Elokim, sing praises; sing praises to our King, sing praises.
For Elokim is the King of all the earth; sing a Maskil psalm.
Elokim reigns over the nations; Elokim sits on the throne of his holiness.
;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

(3

בראשית לב ,כה-כו

יש ִﬠ ּ֔מוֹ ַﬠ֖ד ֲﬠ ֥לוֹת ַה ׁ ּ ָש ַֽחר:
)כה( וַ יִּ ָ ּו ֵ ֥תר יַ ֲﬠ ֖קֹב ְל ַבדּ֑ וֹ וַ יֵּ ָא ֵב֥ק ִא ׁ 
)כו( וַ ַ֗יּ ְרא ִּכ֣י ֤ל ֹא יָ כֹל֔ לוֹ וַ יִּ ַ ּג֖ע ְּב ַכף־יְ ֵר ֑כוֹ וַ ֵּ֙ת ַק ע ַּכף־יֶ ֣ ֶרךְ יַ ֲﬠ ֔קֹב ְּב ֵה ָֽא ְב ֖קוֹ ִﬠ ּֽמוֹ:

(4

בראשית יז ,טו-טז

ת־ש ָמ ּ֖ה ָ ׂש ָ ֑רי ִּ ֥כי ָ ׂש ָ ֖רה ׁ ְש ָ ֽמ ּה:
ֹא־ת ְק ָ ֥רא ֶא ׁ ְ
ל־א ְב ָר ָ֔הם ָ ׂש ַ ֣רי ִא ׁ ְש ְּת ֔ ָך ל ִ
אמר ֱאל ִֹהי ם ֶא ַ
)טו( וַ ֹ֤יּ ֶ
גוֹים ַמ ְל ֵכ֥י ַﬠ ִּ ֖מים ִמ ֶּ ֥מ ָּנה יִ ְהיֽ וּ:
יה וְ ָהֽיְ ָ ֣תה ְל ִ֔
)טז( ו ֵּב ַר ְכ ִּ ֣תי א ָֹ֔ת ּה וְ ַ֨גם נָ ַ ֧ת ִּתי ִמ ֶּ ֛מ ָּנה ְלךָ ֖ ֵּב֑ן ו ֵּב ַֽר ְכ ִּ֙ת ָ 

(5

בראשית כז ,כח-כט

ן־לךָ ָ ה ֱאל ִֹ֔הים ִמ ּ ַטלַ ה ׁ ּ ָש ַ֔מיִ ם ו ִּמ ׁ ְש ַמ ֵּנ֖י ָה ָ ֑א ֶרץ וְ ֥רֹב דָּ גָ ֖ן וְ ִתי ֽרֹ ׁש:
)כח( וְ ִי ֶּֽת ְ
)כט( יַ ַֽﬠ ְב ֣דוּךָ ַﬠ ִּ֗מים וְ ִי ׁ ְֽש ַּת ֲחו֤ ּו ְלךָ ְ ל ֻא ִּ֔מים ֱהוֵ ֤ה גְ ִבי ר ְל ַא ֶ֔חיךָ וְ יִ ׁ ְש ַּת ֲחו֥ ּו ְלךָ ֖ ְּבנֵ ֣י ִא ֶּמ֑ךָ א ְֹר ֶ ֣ריךָ ָא ֔רוּר ֽ ּו ְמ ָב ֲר ֶכ֖יךָ ָּב ֽרוּךְ :

(6

בראשית כה ,כג

אמר ֜ה' ָ֗ל ּה ׁ ְשנֵ ֤י גוֹיִ ם ְּב ִב ְט ֔ ֵנךְ ו ׁ ְּשנֵ ֣י ְל ֻא ִּ֔מים ִמ ֵּמ ַﬠ֖יִ ךְ יִ ּ ָפ ֵ ֑רד ּו ו ְּלאֹ ם ִמ ְל ֣אֹם יֱ א ָ֔מץ וְ ַ ֖רב יַ ֲﬠ ֥בֹד צָ ִ ֽﬠיר:
וַ ֹ֨יּ ֶ

(7

עובדיה א:כא

ת־ה֣ר ֵﬠ ָ ׂש֑ו וְ ָהיְ ָ ֥תה ַל ֽ֖ה' ַה ְּמלו ָּכֽה:
וֹש ִﬠי ם ְּב ַה֣ר צִ יּ֔ וֹן ִל ׁ ְש ּ ֹ֖פט ֶא ַ
וְ ָﬠ ֤ל ּו ֽמ ׁ ִ
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יום ב' לפ' ושמעת בקולו שנת ע"ה לחמ"י

ימי עיון בתנ"ך

תהלת ה' ידבר פי :עיונים בספר תהלים

מבנה המזמור )א(
לַ ְמ ַנ ֵצּ ח לִ בְ ֵנ י ק ַֹר ח ִמ ְז מוֹר:

ָה ִריע ּו ֵלאל ִֹהים ְּבקוֹל ִר ָּנה:

ָּכל ָה ַﬠ ִּמים ִּת ְקע ּו כָ ף
נוֹרא ֶמ ֶלךְ ָ ּגדוֹל ַﬠל ָּכל ָה ָא ֶרץ:
ִּכי ה' ֶﬠ ְליוֹן ָ

ו ְּל ֻא ִּמים ַּת ַחת ַרגְ ֵלינוּ:

יַ ְד ֵּבר ַﬠ ִּמים ַּת ְח ֵּתינ ּו
יִ ְב ַחר ָלנ ּו ֶאת נַ ֲח ָל ֵתנ ּו ֶאת ְ ּגאוֹן יַ ֲﬠקֹב ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ֶס ָלה:

ָﬠ ָלה ֱאל ִֹהים ִּב ְתרו ָּﬠה ה' ְּבקוֹל ׁשוֹפָ ר:
זַ ְּמר ּו ְל ַמ ְל ֵּכנ ּו זַ ֵּמרוּ:

זַ ְּמר ּו ֱאל ִֹהים זַ ֵּמר ּו
ִּכי ֶמ ֶלךְ ָּכל ָה ָא ֶרץ ֱאל ִֹהים זַ ְּמר ּו ַמ ְ ׂש ִּכיל:

ֱאל ִֹהים יָ ׁ ַשב ַﬠל ִּכ ֵּסא ָק ְד ׁשוֹ:
ָמ ַלךְ ֱאל ִֹהים ַﬠל גּ וֹיִ ם
יבי ַﬠ ִּמים נֶ ֱא ָספ ּו ַﬠם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם ִּכי ֵלאל ִֹהים ָמגִ ֵּני ֶא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲﬠ ָלה:
נְ ִד ֵ

מבנה המזמור )ב(
לַ ְמ ַנ ֵצּ ח לִ בְ ֵנ י ק ַֹר ח ִמ ְז מוֹר:

ָﬠ ָלה ֱאל ִֹהים ִּב ְתרו ָּﬠה ה' ְּבקוֹל ׁשוֹפָ ר(26) :
זַ ְּמר ּו ֱאל ִֹהים זַ ֵּמר ּו זַ ְּמר ּו ְל ַמ ְל ֵּכנ ּו זַ ֵּמרוּ:
ִּכי ֶמ ֶלךְ ָּכל ָה ָא ֶרץ ֱאל ִֹהים זַ ְּמר ּו ַמ ְ ׂש ִּכיל(52) :
ָמ ַלךְ ֱאל ִֹהים ַﬠל גּ וֹיִ ם ֱאל ִֹהים יָ ׁ ַשב ַﬠל ִּכ ֵּסא ָק ְד ׁשוֹ:
יבי ַﬠ ִּמים נֶ ֱא ָספ ּו ַﬠם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם
נְ ִד ֵ
ִּכי ֵלאל ִֹהים ָמגִ ֵּני ֶא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲﬠ ָלה(78):

ָּכל ָה ַﬠ ִּמים ִּת ְקע ּו ָכף ָה ִריע ּו ֵלאל ִֹהים ְּבקוֹל ִר ָּנה:
נוֹרא ֶמ ֶלךְ ָ ּגדוֹל ַﬠל ָּכל ָה ָא ֶרץ:
ִּכי ה' ֶﬠ ְליוֹן ָ
יַ ְד ֵּבר ַﬠ ִּמים ַּת ְח ֵּתינ ּו )=( ו ְּל ֻא ִּמים ַּת ַחת ַרגְ ֵלינוּ:
יִ ְב ַחר ָלנ ּו ֶאת נַ ֲח ָל ֵתנ ּו ֶאת ְ ּגאוֹן יַ ֲﬠקֹב ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ) ֶס ָלה(:
ָﬠ ָלה ֱאל ִֹהים ִּב ְתרו ָּﬠה ה' ְּבקוֹל ׁשוֹפָ ר:

מבנ ה המזמור )ג(
לַ ְמ ַנ ֵצּ ח לִ בְ ֵנ י ק ַֹר ח ִמ ְז מוֹר:
ָּכל ָה ַﬠ ִּמים ִּת ְקע ּו כָ ף )=( ָה ִריע ּו ֵלאל ִֹהים ְּבקוֹל ִר ָּנה:

זַ ְּמר ּו ֱאל ִֹהים זַ ֵּמר ּו )=( זַ ְּמר ּו ְל ַמ ְל ֵּכנ ּו זַ ֵּמרוּ:

נוֹרא ֶמ ֶלךְ ָ ּגדוֹל ַﬠל ָּכל ָה ָא ֶרץ:
ִּכי ה' ֶﬠ ְליוֹן ָ

ִּכי ֶמ ֶל ְך ָּכל ָה ָא ֶרץ ֱאל ִֹהים זַ ְּמר ּו ַמ ְ ׂש ִּכיל:

ָﬠ ָלה ֱאל ִֹהים ִּב ְתרו ָּﬠה
ה' ְּבקוֹל ׁשוֹפָ ר:
יַ ְד ֵּבר ַﬠ ִּמים ַּת ְח ֵּתינ ּו )=( ו ְּל ֻא ִּמים ַּת ַחת ַרגְ ֵלינ ּו :

ָמ ַלךְ ֱאל ִֹהים ַﬠל גּ וֹיִ ם )=( ֱאל ִֹהים יָ ׁ ַשב ַﬠל ִּכ ֵּסא ָק ְד ׁשוֹ:

יִ ְב ַחר ָלנ ּו ֶאת נַ ֲח ָל ֵתנ ּו
ֶאת ְ ּגאוֹן יַ ֲﬠקֹב ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ) ֶס ָלה(:

יבי ַﬠ ִּמים נֶ ֱא ָספ ּו ַﬠם ֱאל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהם
נְ ִד ֵ
ִּכי ֵלאל ִֹהים ָמגִ ֵּני ֶא ֶרץ ְמאֹד נַ ֲﬠ ָלה:
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