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Introductory Note: Mizmorim 92-93, 95-99 (100) in Kabbalat Shabbat

Introductory note
Tehillim  Siddur

Kabbalat Shabbat

המקורות של קבלת שבת בתלמוד.א

המלכהלקראת שבתאמר בואו ונצא שבתארבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי ":א"ט ע"שבת קי
"בואי כלה בואי כלהמאניה מעלי שבת ואמר לבישרבי ינאי 

מאי ברשות איכא כדרבי חנינא דאמר  בערב שבת ... :ב"ע-א"ב ע"בבא קמא ל
מלכתאכלהשבתלקראתואמרי לה מלכתאלקראת כלהרבי חנינא בואו ונצא 

'בואי כלה בואי כלה'רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר 
"המלךהמקבל פניכאדם –בואי ונצא ":י"רש

כפירוש הגמרא" קבלת שבת"
,מלכותקבלת פנישבתא

, כלהשבתלקראת
בואי כלה בואי כלה

לבש

:ְנַקְבָלהַשָבת ְפֵני. ִלְקַראת ַכָלהְלָכה דֹוִדי 
ְלֵשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָלה.            ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד' ה.        ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמיָֻחד.      ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד

סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתִחָלה.        ֵמרֹאש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה.        ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכה.     ְלכּו ְוֵנְלָכהִלְקַראת ַשָבת
ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה .  ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבֵעֶמק ַהָבָכא.   קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה.      ְמלּוָכהִעיר ֶמֶלְךִמְקַדש

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשי ְגָאָלּה. ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי.  ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמיִלְבִשי.           ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
בֹוִאי ַכָלה. בֹוִאי ַכָלה.         תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסגָֻלה.          ַגם ְבִשְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  בֹוִאי ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה
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,  עם ישראל יוצא מהגלות•

,  מתחדש בארץ ישראל

העמים מצטרפים 

קבלת השבת

ֹלִהים-ָגדֹול ַעל ָכל אֱ ּוֶמֶלְך' הל ָגדֹול -ִכי אֵ :ג, ה"תהלים צ

ָמָלְך' הִאְמרּו ַבגֹוִים :י, ו"תהלים צ
ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט

ָתֵגלָמָלְך' ה:א, ז"תהלים צ
:ָהָאֶרץ ִיְשְמחּו ִאִיים ַרִבים

ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר:ו, ח"תהלים צ
:'ַהֶמֶלְך הָהִריעּו ִלְפֵני 

ִיְרְגזּו ַעִמים ֹיֵשב ָמָלְך' ה:ד.תהלים צא
ִמְשָפט ָאֵהב ֶמֶלְךְוֹעז ...ְכרּוִבים  ָתנּוט ָהָאֶרץ

:      ְלעֹוָלםֶמֶלְך' הַלַמבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ' ה:י, ט"תהלים כ
ה  :ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן  ה' ה
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Introductory Note: Mizmorim 92-93, 95-99 (100) in Kabbalat Shabbat

Introductory note
Tehillim  Siddur

Kabbalat Shabbat

:ְנַקְבָלהַשָבת ְפֵני. ִלְקַראת ַכָלהְלָכה דֹוִדי 
ְלֵשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָלה.            ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד' ה.        ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמיָֻחד.      ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד

סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתִחָלה.        ֵמרֹאש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה.        ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכה.     ְלכּו ְוֵנְלָכהִלְקַראת ַשָבת
ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה .  ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבֵעֶמק ַהָבָכא.   קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה.      ְמלּוָכהִעיר ֶמֶלְךִמְקַדש

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשי ְגָאָלּה. ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי.  ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמיִלְבִשי.           ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
בֹוִאי ַכָלה. בֹוִאי ַכָלה.         תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסגָֻלה.          ַגם ְבִשְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  בֹוִאי ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה
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ֹלִהים-ָגדֹול ַעל ָכל אֱ ּוֶמֶלְך' הל ָגדֹול -ִכי אֵ :ג, ה"תהלים צ

ָמָלְך' הִאְמרּו ַבגֹוִים :י, ו"תהלים צ
ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט

ָתֵגלָמָלְך' ה:א, ז"תהלים צ
:ָהָאֶרץ ִיְשְמחּו ִאִיים ַרִבים

ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר:ו, ח"תהלים צ
:'ַהֶמֶלְך הָהִריעּו ִלְפֵני 

ִיְרְגזּו ַעִמים ֹיֵשב ָמָלְך' ה:ד.תהלים צא
ִמְשָפט ָאֵהב ֶמֶלְךְוֹעז ...ְכרּוִבים  ָתנּוט ָהָאֶרץ

:      ְלעֹוָלםֶמֶלְך' הַלַמבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ' ה:י, ט"תהלים כ
:ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן  ה' ה

:ַהַשָבתִמְזמֹור ִשיר ְליֹום :א, ב"תהלים צ

ֹעז ִהְתַאָזר ' הָלֵבש ָלֵבשֵגאּות ָמָלְך' ה:א, ג"תהלים צ
ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט  
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B. Structure of Kabbalat Shabbat and Lecha Dodi

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

כפירוש הגמרא" קבלת שבת"
,מלכותקבלת פנישבתא

, כלהשבתלקראת
בואי כלה בואי כלה

לבש

The key words are:

Shabbat

meeting the king

greeting the Shabbat 

bride 

come bride/ wore
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משה
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94-90
Moshe & Torah –

Hashem’s Kingdom

100-95
Yisrael & Nations –

Hashem’s Kingdom

101-106/107
Return of David & Yisrael, Nature, 

History, Return from the Exile 

Structure & Message of Book IV (90-106 [-107])  → online poster

Lecture

#16

Lecture 

#17

Lecture #18Lecture #19Lecture #20

:  טו, א"צ

ִיְקָרֵאִני
ְוֶאֱעֵנהּו

: כז, ט"פ

ִיְקָרֵאִניהּוא 

ָאִבי ָאָתה ֵאִלי  

:ְוצּור ְיׁשּוָעִתי

:  א, ה"צ

ְלכּו ְנַרְנָנה  

ָנִריָעה  ' ַלה
:ְלצּור ִיְׁשֵענּו

91, 15: 

when he 
calls me

89, 27:he shall 

call me… rock of 

my  deliverance

95,1: rock of 

my deliverance



Mizmor 95

ה"מזמור צ

:ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו' ְלכּו ְנַרְנָנה ַלהא

:ִבְזִמרֹות ָנִריַע לֹוְנַקְדָמה ָפָניו ְבתֹוָדה  ב

:ּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים'  ִכי ֵאל ָגדֹול הג

:ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹוֲאֶׁשר ְבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ד

:ְוַיֶבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּוֲאֶׁשר לֹו ַהָים ְוהּוא ָעָשהּו  ה

אּו ִנְׁשַתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ו ֵשנּו' ִנְבְרָכה ִלְפֵני הבֹּ :עֹּ

ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹּאן ָידֹו ִכי הּוא ֱאֹלֵהינּו  ז

לֹו ִתְׁשָמעּו :ַהיֹום ִאם ְבקֹּ

:ְכיֹום ַמָסה ַבִמְדָברַאל ַתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִכְמִריָבה  ח

:ְבָחנּוִני ַגם ָראּו ָפֳעִליֲאֶׁשר ִנסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם  ט

ֵעי ֵלָבב ֵהם  ַאְרָבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְבדֹור  י ַמר ַעם תֹּ ָואֹּ

:ְוֵהם לֹּא ָיְדעּו ְדָרָכי

אּון ֶאל ְמנּוָחִתיֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעִתי ְבַאִפי  יא :ִאם ְיבֹּ

קריאה להודות 

כבורא ' לה

עולם וכרועה 

ישראל

תוכחה לישראל  

'לשמוע בקול ה

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!"

Call to thank 

God as the 

Creator of 

the world and 

shepherd of 
Israel

Rebuke to 

Israel to listed 

to God



ה"מזמור צ

:ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו' ְלכּו ְנַרְנָנה ַלהא

:ִבְזִמרֹות ָנִריַע לֹוְנַקְדָמה ָפָניו ְבתֹוָדה  ב

:ּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל ֱאֹלִהים'  ִכי ֵאל ָגדֹול הג

:ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹוֲאֶׁשר ְבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ד

:ְוַיֶבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּוֲאֶׁשר לֹו ַהָים ְוהּוא ָעָשהּו  ה

אּו ִנְׁשַתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  ו ֵשנּו' ִנְבְרָכה ִלְפֵני הבֹּ :עֹּ

ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹּאן ָידֹו ִכי הּוא ֱאֹלֵהינּו  ז

לֹו ִתְׁשָמעּו :ַהיֹום ִאם ְבקֹּ

:ְכיֹום ַמָסה ַבִמְדָברַאל ַתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִכְמִריָבה  ח

:ְבָחנּוִני ַגם ָראּו ָפֳעִליֲאֶׁשר ִנסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם  ט

ֵעי ֵלָבב ֵהם  ַאְרָבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְבדֹור  י ַמר ַעם תֹּ ָואֹּ

:ְוֵהם לֹּא ָיְדעּו ְדָרָכי

אּון ֶאל ְמנּוָחִתיֲאֶׁשר ִנְׁשַבְעִתי ְבַאִפי  יא :ִאם ְיבֹּ

'  קריאה להודות לה

כבורא עולם 

וכרועה ישראל

קשרים עם ספרים אחרים   סמיכות המזמור בספר תהלים 

תוכחה לישראל  

'לשמוע בקול ה

ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוַעל  ִריבַעל ַמָסה ּוְמִריָבה ַוִיְקָרא ֵׁשם ַהָמקֹום : ז, ז"שמות י

ָתם ...      'ֶאת הַנסֹּ

:  ַוִיָקֵדׁש ָבם' ֲאֶׁשר ָרבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת הְמִריָבהֵהָמה ֵמי : יג', במדבר כ

ֶמיָך ְואּוֶריָך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדָך ֲאֶׁשר : ח, ג"דברים ל ִנִסיתֹוּוְלֵלִוי ָאַמר תֻּ

:ְמִריָבהַעל ֵמי ְתִריֵבהּוְבַמָסה

ַאל ַתְקׁשּו  : ח, ה"צ

ִכְמִריָבהְלַבְבֶכם 

ַמָסהְכיֹום 

:ַבִמְדָבר

ם ַרְגָלי ֵאי ֶזה ַבִית ֲאֶׁשר ִתְבנּו ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום :  א, ו"ישעיהו ס ְמנּוָחִתיַהָשַמִים ִכְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹּ

אּון ֶאל : יא, ה"צ ֹּאת : יד, ב"קל:ְמנּוָחִתיִאם ְיבֹּ ה ֵאֵׁשב ִכי ִאִּוִתיהָ ְמנּוָחִתיז ֲעֵדי ַעד פֹּ

שירשורים פנימיים

ָעָשהּוֲאֶׁשר לֹו ַהָים ְוהּוא 

ִנְבְרָכה ִלְפֵני  

ֵשנּו' ה עֹּ

ִכְמִריָבהְלַבְבֶכםַאל ַתְקׁשּו 

ֵעי  ַמר ַעם תֹּ ֵהםֵלָבבָואֹּ

אּו ִנְׁשַתֲחֶוה  בֹּ

ְוִנְכָרָעה

אּוןִאם  ֶאל ְמנּוָחִתיְיבֹּ

ִעים ְמַאְבִדים  : א, ג"ירמיהו כ הֹוי רֹּ

ם הצֹּאן ַמְרִעיִתיּוְמִפִצים ֶאת  :'ְנאֻּ

ַמְשִכיל  : א, ד"ע

ְלָאָסף ָלָמה ֱאֹלִהים 

ָזַנְחָת ָלֶנַצח ֶיְעַׁשן  

:  ְבצֹּאן ַמְרִעיֶתָךַאְפָך 

ָאָדם  צֹּאן ַמְרִעיִתיְוַאֵתן צֹּאִני : לא, ד"יחזקאל ל

ָני ה ם ֲאדֹּ :'ַאֶתם ֲאִני ֱאֹלֵהיֶכם ְנאֻּ

ַעְמָך  ַוֲאַנְחנּו : יג, ט"ע

נֹוֶדה ְוצֹּאן ַמְרִעיֶתָך

ר   ר ָודֹּ ְלָך ְלעֹוָלם ְלדֹּ

:ְנַסֵפר ְתִהָלֶתָך

ִכי הּוא  : ז, ה"צ

ַעם ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו 

ָידֹו ַהיֹום ַמְרִעיתֹו ְוצֹּאן 

לֹו ִתְׁשָמעּו :ִאם ְבקֹּ

'  ְדעּו ִכי ה: ג', ק

הּוא ֱאֹלִהים הּוא  

ָעָשנּו ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו  

:ַעמֹו ְוצֹּאן ַמְרִעיתֹו

ֶעְליֹון נֹוָרא  ' ִכי ה: ג, ז"מ

:ָהָאֶרץֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל

'  ִכי ֵאל ָגדֹול ה: ג, ה"צ

:  ֱאֹלִהיםּוֶמֶלְך ָגדֹול ַעל ָכל

ַמר ֶאל ְבֵניֶהם : לו-לה.יח, ’יחזקאל כ ֲאבֹוֵתיֶכםְבחּוֵקי ַבִמְדָברָואֹּ

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ִמְדַבר ָהַעִמים ְוִנְׁשַפְטִתי ִאְתֶכם  ... ַאל ֵתֵלכּו

ֶאֶרץ  ְבִמְדַברֲאבֹוֵתיֶכםַכֲאֶׁשר ִנְׁשַפְטִתי ֶאת :  ָׁשם ָפִנים ֶאל ָפִנים

ָני ה ם ֲאדֹּ :'ִמְצָרִים ֵכן ִאָשֵפט ִאְתֶכם ְנאֻּ

ַאל ַתְקׁשּו ְלַבְבֶכם  : ט-ח, ה"צ

:  ַבִמְדָברִכְמִריָבה ְכיֹום ַמָסה 

ְבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכםֲאֶׁשר ִנסּוִני 

:ַגם ָראּו ָפֳעִלי

חלוקת המזמור  

ִלי ְלִמְשָגב  ' ַוְיִהי ה: כב, ד"צ

:ַמְחִסיְלצּורֵואֹלַהי 

ְוֶאֱעֵנהּו ִעמֹוִיְקָרֵאִני: טו, א"צ

ִכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכְבֵדהּו :ָאנֹּ

ָאִבי ִיְקָרֵאִניהּוא : כז, ט"פ

:ְוצּור ְיׁשּוָעִתיָאָתה ֵאִלי 

'  ְלכּו ְנַרְנָנה ַלה: א, ה"צ

:  ְלצּור ִיְׁשֵענּוָנִריָעה 

ְלַהִגיד ִכי ָיָׁשר  : טז, ב"צ

:  ְולֹּא ַעְוָלָתה בֹוצּוִרי' ה

ׁש ֱאלֹוַה ָעָשהּו ַוְיַנֵבל : טו, ב"דברים ל רּון ַוִיְבָעט ָׁשַמְנָת ָעִביָת ָכִשיָת ַוִיטֹּ ָעתֹוַוִיְׁשַמן ְיׁשֻּ :צּור ְיׁשֻּ



Mizmor 100 'מזמור ק

:ָכל ָהָאֶרץ' ָהִריעּו ַלהִמְזמֹור ְלתֹוָדה א

אּו ְלָפָניו ִבְרָנָנהְבִשְמָחה  ' ִעְבדּו ֶאת הב :בֹּ

הּוא ָעָשנּו ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו  הּוא ֱאֹלִהים  ' ְדעּו ִכי הג

:ַעמֹו ְוצֹּאן ַמְרִעיתֹו

אּו ְׁשָעָריו ְבתֹוָדה ד ָתיו ִבְתִהָלה  בֹּ ֲחֵצרֹּ

:הֹודּו לֹו ָבֲרכּו ְׁשמֹו

ר ֱאמּוָנתֹוְלעֹוָלם ַחְסדֹו ' ִכי טֹוב הה ר ָודֹּ :ְוַעד דֹּ

ָכל ָהָאֶרץ  

'  עובדים את ה

'  הודאה לה

במקדש  

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

Thanking 

God in the 

Temple

For all Nations? For Am Yisrael only?

Similarity – Difference Tehillim 95-100?



'מזמור ק

:ָכל ָהָאֶרץ' ָהִריעּו ַלהִמְזמֹור ְלתֹוָדה א

אּו ְלָפָניו ִבְרָנָנהְבִשְמָחה  ' ִעְבדּו ֶאת הב :בֹּ

הּוא ָעָשנּו ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו  הּוא ֱאֹלִהים  ' ְדעּו ִכי הג

:ַעמֹו ְוצֹּאן ַמְרִעיתֹו

אּו ְׁשָעָריו ְבתֹוָדה ד ָתיו ִבְתִהָלה  בֹּ ֲחֵצרֹּ

:הֹודּו לֹו ָבֲרכּו ְׁשמֹו

ר ֱאמּוָנתֹוְלעֹוָלם ַחְסדֹו ' ִכי טֹוב הה ר ָודֹּ :ְוַעד דֹּ

ְלתֹוָדהִמְזמֹור 

אּו ְׁשָעָריו  ָתיו ְבתֹוָדה בֹּ ֲחֵצרֹּ

:לֹו ָבֲרכּו ְׁשמֹוהֹודּוִבְתִהָלה 

ַמְרִעיֶתָךְוצֹּאןַעְמָךַוֲאַנְחנּו: יב, ט"ע

רְלָך ְלעֹוָלם נֹוֶדה רְלדֹּ :ְתִהָלֶתָךְנַסֵפר ָודֹּ

אּו ְׁשָעָריו : ַמְרִעיתֹוְוצֹּאןַעמֹוֲאַנְחנּוְולֹו : ...ה-ג', ק ָתיו  ְבתֹוָדהבֹּ ֲחֵצרֹּ

רַחְסדֹו ְוַעד ְלעֹוָלם' ִכי טֹוב ה: לֹו ָבֲרכּו ְׁשמֹוהֹודּוִבְתִהָלה רדֹּ :ֱאמּוָנתֹוָודֹּ

בני ָכל ָהָאֶרץ  

'  עובדים את ה

'  העמים מודים לה

עם ישראל במקדש  

דֹותטֹוב: יד.ה.ג-ב, ב"צ :  ֶעְליֹוןְלִׁשְמָךּוְלַזֵמר' ַלהְלהֹּ

ֶקר  ...  ַבֵלילֹותֶוֱאמּוָנְתָךַחְסֶדָךְלַהִגיד ַבבֹּ

ְׁשתּוִלים  : ֲאַרֵנןְבָפֳעֶלָך ְבַמֲעֵשי ָיֶדיָך ' הִשַמְחַתִניִכי 

:ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּוְבַחְצרֹות' ְבֵבית ה

'  ִעְבדּו ֶאת ה... ְלתֹוָדהִמְזמֹור: ה-ד.ב-א', ק

אּו ְלָפָניו ְבִשְמָחה אּו ְׁשָעָריו ... ִבְרָנָנהבֹּ ְבתֹוָדהבֹּ

ָתיו '  הטֹובִכי : ְׁשמֹולֹו ָבֲרכּו הֹודּוִבְתִהָלה ֲחֵצרֹּ

ר ַחְסדֹוְלעֹוָלם  ר ָודֹּ :ֱאמּוָנתֹוְוַעד דֹּ

ִמְזמֹור ְלתֹוָדה : א', ק

:  ָכל ָהָאֶרץ' ָהִריעּו ַלה

ָכל ָהָאֶרץ' ָהִריעּו ַלה: ד, ח"צ

:  ִפְצחּו ְוַרְננּו ְוַזֵמרּו

ַלְמַנֵצַח ִׁשיר ִמְזמֹור  : א, ו"ס

:  ָכל ָהָאֶרץֵלאֹלִהיםָהִריעּו

ָכל ָהַעִמים ִתְקעּו : ב, ז"מ

ָכף  

:  ְבקֹול ִרָנהָהִריעּו ֵלאֹלִהים

ְנַרְנָנהְלכּו: ז-ה.ב-א, ה"צ

:  ְלצּור ִיְׁשֵענּוָנִריָעה' ַלה

ְבתֹוָדהְנַקְדָמה ָפָניו 

ֲאֶׁשר לֹו  ... לֹוָנִריעַ ִבְזִמרֹות

ְוַיֶבֶׁשת ָיָדיו  ָעָשהּוְוהּואַהָים

אּו: ָיָצרּו ִנְׁשַתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה  בֹּ

ֵשנּו' הִלְפֵניִנְבְרָכה  ִכי:עֹּ

ַעםַוֲאַנְחנּוֹלֵהינּו-אהּוא
ָידֹוְוצֹּאןַמְרִעיתֹו

אּו ְלָפָניו  בֹּ

:ִבְרָנָנה

אּו ְׁשָעָריו בֹּ

ְבתֹוָדה

ֹּאְמרּו ָלֶהם ִנְבֶנה ִעָמֶכם ִכי ָכֶכם  : ב', עזרא ד ָבֶבל ְוֶאל ָראֵׁשי ָהָאבֹות ַוי ַוִיְגׁשּו ֶאל ְזרֻּ

ה ולא ְולֹו ֲאַנְחנּוִנְדרֹוׁש ֵלאֹלֵהיֶכם  ָתנּו פֹּ ן ֶמֶלְך ַאשּור ַהַמֲעֶלה אֹּ ְבִחים ִמיֵמי ֵאַסר ַחדֹּ זֹּ

הּוא ֱאֹלִהים הּוא  ' ְדעּו ִכי ה: ג', תהלים ק

:ַעמֹו ְוצֹּאן ַמְרִעיתֹוולא ְולֹו ֲאַנְחנּוָעָשנּו 

ָגדֹול ְונֹוָרא ִׁשְמָךיֹודּו: ג, ט"צ

ְלֵבית ִיְשָרֵאל  ֶוֱאמּוָנתֹוַחְסדֹוָזַכר : ג, ח"צ

ָכל ָהָאֶרץ' ָהִריעּו ַלה: ד, ח"צ

אּו: ...ח, ו"צ :ְלַחְצרֹוָתיוּובֹּ

ָבֲרכּו ְׁשמֹו' ִׁשירּו ַלה: ב, ו"צ

ָהִריעּו ְלתֹוָדהִמְזמֹור: ה-א', ק

'  ִעְבדּו ֶאת ה: ָכל ָהָאֶרץ' ַלה

אּוְבִשְמָחה  :  ִבְרָנָנהְלָפָניובֹּ

הּואֱאֹלִהים הּוא' הִכיְדעּו 

ְוצֹּאןַעמֹוֲאַנְחנּוְולֹו ָעָשנּו

אּו: ַמְרִעיתֹו ְבתֹוָדהְׁשָעָריו בֹּ

ָתיו ָבֲרכּו  לֹו הֹודּוִבְתִהָלה ֲחֵצרֹּ

ַחְסדֹוְלעֹוָלם ' ִכי טֹוב ה: ְׁשמֹו

ר  ר ָודֹּ :ֱאמּוָנתֹוְוַעד דֹּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

קשרים עם ספרים אחרים  סמיכות המזמור בספר תהלים 
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אּו ְלָפָניו  ְבִשְמָחה 'ִעְבדּו ֶאת ה: ב', ק:ְבִיְרָאה ְוִגילּו ִבְרָעָדה'ִעְבדּו ֶאת ה: יא', ב בֹּ

:ִבְרָנָנה



ִבְזִמרֹותְבתֹוָדהָפָניוְנַקְדָמה(ב):ִיְשֵענּוְלצּורָנִריָעה'ַלהְנַרְנָנהְלכּו(א):ה"צתהלים
ָאֶרץֶמְחְקֵריְבָידֹוֲאֶשר(ד):ֱאֹלִהיםָכלַעלָגדֹולּוֶמֶלְך'הָגדֹולל-אֵ ִכי(ג):לֹוָנִריעַ 

ּוֹבא(ו):ָיָצרּוָיָדיוְוַיֶבֶשתָעָשהּוְוהּואַהָיםלֹוֲאֶשר(ה):לֹוָהִריםְותֹוֲעפֹות
ַמְרִעיתֹוַעםַוֲאַנְחנּוּוֹלֵהינ-אהּואִכי(ז):ֹעֵשנּו'הֵניִלפְ ִנְבְרָכהָרָעהְוִנכְ ֲחֶוהִנְשתַ 

 ֹ :ַבִמְדָברַמָסהםְכיֹוִכְמִריָבהםְלַבְבכֶ ַתְקשּוַאל(ח):ִתְשָמעּולֹוְבקֹ םִא ַהיֹוםָידֹואןְוצ
ָוֹאַמררְבדֹוטָאקּוָשָנהַאְרָבִעים(י):ָפֳעִליָראּוםגַ יְבָחנּונִ ֲאבֹוֵתיֶכםִנסּוִניֲאֶשר(ט)
ֹ ְוֵהםֵהםבֵלבָ ֹתֵעיםעַ  :ְמנּוָחִתיֶאלןְיֹבאּוִאםְבַאִפיִנְשַבְעִתיֲאֶשר(יא):ְדָרָכיּוָיְדעאל

'ַלהִשירּו(ב):ָהָאֶרץָכל'ַלהִשירּוָחָדשִשיר'ַלהִשירּו(א):ו"צתהלים
ָהַעִמיםְבָכלְכבֹודֹוַבגֹוִיםַסְפרּו(ג):ְישּוָעתֹוְליֹוםִמיֹוםַבְשרּוְשמֹוָבֲרכּו

ָכלִכי(ה):ֱאֹלִהיםָכלַעלהּואנֹוָראְמֹאדּוְמֻהָלל'הָגדֹולִכי(ד):ִנְפְלאֹוָתיו
ְוִתְפֶאֶרתֹעזְלָפָניוְוָהָדרהֹוד(ו):ָעָשהָשַמִים'ַוהֱאִליִליםָהַעִמיםֱאֹלֵהי

ְכבֹוד'ַלהָהבּו(ח):ָוֹעזָכבֹוד'ַלהָהבּוַעִמיםִמְשְפחֹות'ַלהָהבּו(ז):ְבִמְקָדשֹו
ִמָפָניוִחילּוֹקֶדשְבַהְדַרת'ַלהִהְשַתֲחוּו(ט):ְלַחְצרֹוָתיוּוֹבאּוִמְנָחהְשאּוְשמֹו

ַעִמיםָיִדיןִתמֹוטַבלֵתֵבלִתכֹוןַאףָמָלְך'הַבגֹוִיםִאְמרּו(י):ָהָאֶרץָכל
ַיֲעֹלז(יב):ּוְמֹלאֹוַהָיםִיְרַעםָהָאֶרץְוָתֵגלַהָשַמִיםִיְשְמחּו(יא):ְבֵמיָשִרים

ִלְשֹפטָבאִכיָבאִכי'הִלְפֵני(יג):ָיַערֲעֵציָכלְיַרְננּוָאזבֹוֲאֶשרְוָכלָשַדי
:ֶבֱאמּוָנתֹוְוַעִמיםְבֶצֶדקֵתֵבלִיְשֹפטָהָאֶרץ

ַוֲעָרֶפלָעָנן(ב):ַרִביםִאִייםִיְשְמחּוָהָאֶרץָתֵגלָמָלְך'ה(א):ז"צתהלים
(ד):ָצָריוָסִביבּוְתַלֵהטֵתֵלְךְלָפָניוֵאש(ג):ִכְסאֹוְמכֹוןּוִמְשָפטֶצֶדקְסִביָביו

'הִמִלְפֵניָנַמסּוַכדֹוַנגָהִרים(ה):ָהָאֶרץַוָתֵחלָרֲאָתהֵתֵבלְבָרָקיוֵהִאירּו
(ז):ְכבֹודֹוָהַעִמיםָכלְוָראּוִצְדקֹוַהָשַמִיםִהִגידּו(ו):ָהָאֶרץָכלֲאדֹוןִמִלְפֵני

(ח):ֱאֹלִהיםָכללֹוִהְשַתֲחוּוִליִליםאֱ בָ ַהִמְתַהְלִליםֶפֶסלֹעְבֵדיָכלֵיֹבשּו

'הַאָתהִכי(ט):'הִמְשָפֶטיָךְלַמַעןְיהּוָדהְבנֹותַוָתֵגְלָנהִציֹוןַוִתְשַמחָשְמָעה
ֹשֵמרָרעִשְנאּו'הֹאֲהֵבי(י):ֱאֹלִהיםָכלַעלַנֲעֵליתָ ְמֹאדָהָאֶרץָכלַעלֶעְליֹון

ֵלבּוְלִיְשֵריַלַצִדיקָזֻרעַ אֹור(יא):ַיִציֵלםְרָשִעיםִמַידֲחִסיָדיוַנְפשֹות
:ָקְדשֹוְלֵזֶכרְוהֹודּו'ַבהַצִדיִקיםִשְמחּו(יב):ִשְמָחה

ֹבאּוְבִשְמָחה'הֶאתִעְבדּו(ב):ָהָאֶרץָכל'ַלהָהִריעּוְלתֹוָדהִמְזמֹור(א):'קתהלים
ְוצֹאןַעמֹוֲאַנְחנּוְולֹו<ולא>ָעָשנּוהּואֹלִהים-אֱ הּוא'הִכיְדעּו(ג):ִבְרָנָנהְלָפָניו

רָתיוְבתֹוָדהְשָעָריוֹבאּו(ד):ַמְרִעיתֹו 'הטֹובִכי(ה):ְשמֹוָבֲרכּולֹוהֹודּוִבְתִהָלהֲחֹצֵ
:ֱאמּוָנתֹוָוֹדרֹדרְוַעדַחְסדֹוְלעֹוָלם

פתיחה
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מזמורי העמים 
(ִליִליםאֱ -ֱאֹלִהים)

החתימ
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'ק-ה"תהלים צ. א
יחידה ספרותית ודתית

בידי ישראל והעמים  ' תיקון העולם על פי מלכות ה

ִנְפָלאֹותִכיָחָדשִשיר'ַלהִשירּוִמְזמֹור(א):ח"צתהלים
ְישּוָעתֹו'ההֹוִדיעַ (ב):ָקְדשֹוּוְזרֹועַ ְיִמינֹולֹוהֹוִשיָעהָעָשה
ְלֵביתֶוֱאמּוָנתֹוַחְסדֹוָזַכר(ג):ִצְדָקתֹוִגָלהַהגֹוִיםְלֵעיֵני

ָהִריעּו(ד):ֹלֵהינּו-אֱ ְישּוַעתֵאתָאֶרץַאְפֵסיָכלָראּוִיְשָרֵאל
ְבִכנֹורְבִכנֹור'ַלהַזְמרּו(ה):ְוַזֵמרּוְוַרְננּוִפְצחּוָהָאֶרץָכל'ַלה

:'הַהֶמֶלְךִלְפֵניָהִריעּושֹוָפרְוקֹולַבֲחֹצְצרֹות(ו):ִזְמָרהְוקֹול
ָכףִיְמֲחאּוְנָהרֹות(ח):ָבּהְוֹיְשֵביֵתֵבלּוְמֹלאֹוַהָיםִיְרַעם(ז)

ִיְשֹפטָהָאֶרץִלְשֹפטָבאִכי'הִלְפֵני(ט):ְיַרֵננּוָהִריםַיַחד
:ְבֵמיָשִריםְוַעִמיםְבֶצֶדקֵתֵבל

טָתנּויםְכרּובִ ֹיֵשביםַעִמ ִיְרְגזּוְךָמלָ 'ה(א):ט"צתהלים
יֹודּו(ג):ָהַעִמיםלכָ ַעלהּואְוָרםלָגדֹוְבִציֹון'ה(ב):ָהָאֶרץ
הַאתָ ָאֵהבִמְשָפטְךֶמלֶ ְוֹעז(ד):אהּוָקדֹושְונֹוָראלָגדֹוִשְמָך

(ה):ָעִשיתָ ַאָתהְבַיֲעֹקבהּוְצָדקָ ִמְשָפטִריםֵמישָ כֹוַנְנָת 

(ו):אהּוָקדֹושַרְגָליוַלֲהֹדםְוִהְשַתֲחוּוֹלֵהינּו-אֱ 'הרֹוְממּו

'הלאֶ ֹקִראיםְשמֹויְראֵ ְבקֹ ּוְשמּוֵאלוָניְבֹכהֲ ֹרןְוַאהֲ ֹמֶשה
קְוחֹ יוֵעֹדתָ ָשְמרּוֲאֵליֶהםְיַדֵברןָענָ ְבַעמּוד(ז):ַיֲעֵנםאְוהּו
םָלהֶ ָהִייָת ֹנֵשאלאֵ ֲעִניָתםהַאתָ ֹלֵהינּו-אֱ 'ה(ח):ָלמֹוָנַתן

ְלַהרְוִהְשַתֲחוּוֹלֵהינּו-אֱ 'הרֹוְממּו(ט):ָתםֲעִלילֹולעַ ְוֹנֵקם
:ֹלֵהינּו-אֱ 'הָקדֹושִכיָקְדשֹו



עֹוֹלֵתיֶהםִתיִפלָ ְת ֵביתבְ יםְחִת מַ ְוִש יָקְדִׁש ַהרֶאלַוֲהִביאֹוִתים: ז, ו"נישעיהו

:יםָהַעִמ ְלָכלֵראִיקָ הִפלָ ְת יתבֵ ֵביִתיִכיִחיִמְזבְ ַעלְלָרצֹוןְוִזְבֵחיֶהם

My House shall be called a house of prayer for all peoples.

ם ה: טו-יד', זכריה ב : 'ָרִני ְוִשְמִחי ַבת ִציֹון ִכי ִהְנִני ָבא ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוֵכְך ְנאֻּ

ְבתֹוֵכְך  ְוָׁשַכְנִתי ַביֹום ַההּוא ְוָהיּו ִלי ְלָעם' ְוִנְלוּו גֹוִים ַרִבים ֶאל ה

:ְצָבאֹות ְׁשָלַחִני ֵאָלִיְך' ְוָיַדַעְת ִכי ה
In that day many nations will attach themselves to the LORD 

and they will become my people,

:  ָמַלְך ֱאֹלִהים ַעל גֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל ִכֵסא ָקְדׁשֹו: י-ט, ז"תהלים מ

ד ַנֲעָלהַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהםְנִדיֵבי ַעִמים ֶנֱאָספּו  :ִכי ֵלאֹלִהים ָמִגֵני ֶאֶרץ ְמאֹּ
The great of the peoples are gathered together, the people of 

Abraham’s God

Synagoga and Ecclesia 

in Our Time

ֹבאּוְבִשְמָחה'הֶאתִעְבדּו(ב):ָהָאֶרץָכל'ַלהָהִריעּוְלתֹוָדהִמְזמֹור(א):'קתהלים
ְוצֹאןַעמֹוֲאַנְחנּוְולֹו<ולא>ָעָשנּוהּואֹלִהים-אֱ הּוא'הִכיְדעּו(ג):ִבְרָנָנהְלָפָניו

רָתיוְבתֹוָדהְשָעָריוֹבאּו(ד):ַמְרִעיתֹו 'הטֹובִכי(ה):ְשמֹוָבֲרכּולֹוהֹודּוִבְתִהָלהֲחֹצֵ
:ֱאמּוָנתֹוָוֹדרֹדרְוַעדַחְסדֹוְלעֹוָלם

For all Nations? For Am Yisrael only?

Synagoga and Ecclesia 

in Our Time

קרי וכתיב

LXXתרגום



ִבְזִמרֹותְבתֹוָדהָפָניוְנַקְדָמה(ב):ִיְשֵענּוְלצּורָנִריָעה'ַלהְנַרְנָנהְלכּו(א):ה"צתהלים
ָאֶרץֶמְחְקֵריְבָידֹוֲאֶשר(ד):ֱאֹלִהיםָכלַעלָגדֹולּוֶמֶלְך'הָגדֹולל-אֵ ִכי(ג):לֹוָנִריעַ 

ּוֹבא(ו):ָיָצרּוָיָדיוְוַיֶבֶשתָעָשהּוְוהּואַהָיםלֹוֲאֶשר(ה):לֹוָהִריםְותֹוֲעפֹות
ַמְרִעיתֹוַעםַוֲאַנְחנּוּוֹלֵהינ-אהּואִכי(ז):ֹעֵשנּו'הֵניִלפְ ִנְבְרָכהָרָעהְוִנכְ ֲחֶוהִנְשתַ 

 ֹ :ַבִמְדָברַמָסהםְכיֹוִכְמִריָבהםְלַבְבכֶ ַתְקשּוַאל(ח):ִתְשָמעּולֹוְבקֹ םִא ַהיֹוםָידֹואןְוצ
ָוֹאַמררְבדֹוטָאקּוָשָנהַאְרָבִעים(י):ָפֳעִליָראּוםגַ יְבָחנּונִ ֲאבֹוֵתיֶכםִנסּוִניֲאֶשר(ט)
ֹ ְוֵהםֵהםבֵלבָ ֹתֵעיםעַ  :ְמנּוָחִתיֶאלןְיֹבאּוִאםְבַאִפיִנְשַבְעִתיֲאֶשר(יא):ְדָרָכיּוָיְדעאל

פתיחה
ֹלִהים-אֱ )

- (ֹלֵהינּו-אֱ 

מזמורי עם ישראל
(ֹלֵהינּו-אֱ )

ִנְפָלאֹותִכיָחָדשִשיר'ַלהִשירּוִמְזמֹור(א):ח"צתהלים
ְישּוָעתֹו'ההֹוִדיעַ (ב):ָקְדשֹוּוְזרֹועַ ְיִמינֹולֹוהֹוִשיָעהָעָשה
ְלֵביתֶוֱאמּוָנתֹוַחְסדֹוָזַכר(ג):ִצְדָקתֹוִגָלהַהגֹוִיםְלֵעיֵני

ָהִריעּו(ד):ֹלֵהינּו-אֱ ְישּוַעתֵאתָאֶרץַאְפֵסיָכלָראּוִיְשָרֵאל
ְבִכנֹורְבִכנֹור'ַלהַזְמרּו(ה):ְוַזֵמרּוְוַרְננּוִפְצחּוָהָאֶרץָכל'ַלה

:'הַהֶמֶלְךִלְפֵניָהִריעּושֹוָפרְוקֹולַבֲחֹצְצרֹות(ו):ִזְמָרהְוקֹול
ָכףִיְמֲחאּוְנָהרֹות(ח):ָבּהְוֹיְשֵביֵתֵבלּוְמֹלאֹוַהָיםִיְרַעם(ז)

ִיְשֹפטָהָאֶרץִלְשֹפטָבאִכי'הִלְפֵני(ט):ְיַרֵננּוָהִריםַיַחד
:ְבֵמיָשִריםְוַעִמיםְבֶצֶדקֵתֵבל

טָתנּויםְכרּובִ ֹיֵשביםַעִמ ִיְרְגזּוְךָמלָ 'ה(א):ט"צתהלים
יֹודּו(ג):ָהַעִמיםלכָ ַעלהּואְוָרםלָגדֹוְבִציֹון'ה(ב):ָהָאֶרץ
הַאתָ ָאֵהבִמְשָפטְךֶמלֶ ְוֹעז(ד):אהּוָקדֹושְונֹוָראלָגדֹוִשְמָך

(ה):ָעִשיתָ ַאָתהְבַיֲעֹקבהּוְצָדקָ ִמְשָפטִריםֵמישָ כֹוַנְנָת 

(ו):אהּוָקדֹושַרְגָליוַלֲהֹדםְוִהְשַתֲחוּוֹלֵהינּו-אֱ 'הרֹוְממּו

'הלאֶ ֹקִראיםְשמֹויְראֵ ְבקֹ ּוְשמּוֵאלוָניְבֹכהֲ ֹרןְוַאהֲ ֹמֶשה
קְוחֹ יוֵעֹדתָ ָשְמרּוֲאֵליֶהםְיַדֵברןָענָ ְבַעמּוד(ז):ַיֲעֵנםאְוהּו
םָלהֶ ָהִייָת ֹנֵשאלאֵ ֲעִניָתםהַאתָ ֹלֵהינּו-אֱ 'ה(ח):ָלמֹוָנַתן

ְלַהרְוִהְשַתֲחוּוֹלֵהינּו-אֱ 'הרֹוְממּו(ט):ָתםֲעִלילֹולעַ ְוֹנֵקם
:ֹלֵהינּו-אֱ 'הָקדֹושִכיָקְדשֹו

'ַלהִשירּו(ב):ָהָאֶרץָכל'ַלהִשירּוָחָדשִשיר'ַלהִשירּו(א):ו"צתהלים
ָהַעִמיםְבָכלְכבֹודֹוַבגֹוִיםַסְפרּו(ג):ְישּוָעתֹוְליֹוםִמיֹוםַבְשרּוְשמֹוָבֲרכּו

ָכלִכי(ה):ֱאֹלִהיםָכלַעלהּואנֹוָראְמֹאדּוְמֻהָלל'הָגדֹולִכי(ד):ִנְפְלאֹוָתיו
ְוִתְפֶאֶרתֹעזְלָפָניוְוָהָדרהֹוד(ו):ָעָשהָשַמִים'ַוהֱאִליִליםָהַעִמיםֱאֹלֵהי

ְכבֹוד'ַלהָהבּו(ח):ָוֹעזָכבֹוד'ַלהָהבּוַעִמיםִמְשְפחֹות'ַלהָהבּו(ז):ְבִמְקָדשֹו
ִמָפָניוִחילּוֹקֶדשְבַהְדַרת'ַלהִהְשַתֲחוּו(ט):ְלַחְצרֹוָתיוּוֹבאּוִמְנָחהְשאּוְשמֹו

ַעִמיםָיִדיןִתמֹוטַבלֵתֵבלִתכֹוןַאףָמָלְך'הַבגֹוִיםִאְמרּו(י):ָהָאֶרץָכל
ַיֲעֹלז(יב):ּוְמֹלאֹוַהָיםִיְרַעםָהָאֶרץְוָתֵגלַהָשַמִיםִיְשְמחּו(יא):ְבֵמיָשִרים

ִלְשֹפטָבאִכיָבאִכי'הִלְפֵני(יג):ָיַערֲעֵציָכלְיַרְננּוָאזבֹוֲאֶשרְוָכלָשַדי
:ֶבֱאמּוָנתֹוְוַעִמיםְבֶצֶדקֵתֵבלִיְשֹפטָהָאֶרץ

ַוֲעָרֶפלָעָנן(ב):ַרִביםִאִייםִיְשְמחּוָהָאֶרץָתֵגלָמָלְך'ה(א):ז"צתהלים
(ד):ָצָריוָסִביבּוְתַלֵהטֵתֵלְךְלָפָניוֵאש(ג):ִכְסאֹוְמכֹוןּוִמְשָפטֶצֶדקְסִביָביו

'הִמִלְפֵניָנַמסּוַכדֹוַנגָהִרים(ה):ָהָאֶרץַוָתֵחלָרֲאָתהֵתֵבלְבָרָקיוֵהִאירּו
(ז):ְכבֹודֹוָהַעִמיםָכלְוָראּוִצְדקֹוַהָשַמִיםִהִגידּו(ו):ָהָאֶרץָכלֲאדֹוןִמִלְפֵני

(ח):ֱאֹלִהיםָכללֹוִהְשַתֲחוּוִליִליםאֱ בָ ַהִמְתַהְלִליםֶפֶסלֹעְבֵדיָכלֵיֹבשּו

'הַאָתהִכי(ט):'הִמְשָפֶטיָךְלַמַעןְיהּוָדהְבנֹותַוָתֵגְלָנהִציֹוןַוִתְשַמחָשְמָעה
ֹשֵמרָרעִשְנאּו'הֹאֲהֵבי(י):ֱאֹלִהיםָכלַעלַנֲעֵליתָ ְמֹאדָהָאֶרץָכלַעלֶעְליֹון

ֵלבּוְלִיְשֵריַלַצִדיקָזֻרעַ אֹור(יא):ַיִציֵלםְרָשִעיםִמַידֲחִסיָדיוַנְפשֹות
:ָקְדשֹוְלֵזֶכרְוהֹודּו'ַבהַצִדיִקיםִשְמחּו(יב):ִשְמָחה

מזמורי העמים 
(ִליִליםאֱ -ֱאֹלִהים)

קבלת שבת  . ב
(ט"כ, ט"צ-ה"צ)

ט-ז, ו"צ

ְלָדִודִמְזמֹור(א):ט"כתהלים
:זָועֹ ָכבֹוד'ַלהָהבּוֵאִליםְבֵני'הלַ ָהבּו

:שֹקדֶ ְבַהְדַרת'הלַ ִהְשַתֲחוּוְשמֹוְכבֹוד'ַלהָהבּו(ב)
:ַרִביםַמִיםַעל'הִהְרִעיםַהָכבֹודֵאלַהָמִיםַעל'הקֹול(ג)
חַ ַבכֹ 'הקֹול(ד)

:ֶבָהָדר'הקֹול
:ַהְלָבנֹוןַאְרֵזיֶאת'הַוְיַשֵברֲאָרִזיםֹשֵבר'הקֹול(ה)
:ְרֵאִמיםןבֶ ְכמֹוןְוִשְריֹ ְלָבנֹוןלֵעגֶ ְכמֹוםַוַיְרִקידֵ (ו)
:שאֵ ַלֲהבֹותֹחֵצב'הקֹול(ז)
:שָקדֵ ִמְדַבר'הילָיִח ִמְדָברָיִחיל'הקֹול(ח)
:ָכבֹודרֹאמֵ ֻכלֹוּוְבֵהיָכלֹוְיָערֹותֱחֹשףַויֶ תַאָילֹוְיחֹוֵלל'הקֹול(ט)
:ְלעֹוָלםֶמֶלְך'הַוֵיֶשבבָישָ ַלַמבּול'ה(י)
:ַבָשלֹוםַעמֹוֶאתְיָבֵרְך'הןִיתֵ ֹוְלַעמֹעז'ה(יא)

"  'לה"פנייה (: ב-א)מבוא
(4x) ,הבאת ֹעז לה'

ַעל  (x3)'הקֹול(: ד-ג)'בית א
(  'ה1x), (טבע)=ם ַהָמיִ 

בֵאש  (x3)' הקֹול(: ט-ז)'בית ג
(  'ה1x), (התגלות)=ּוְבֵהיָכלֹו ...

(x1)'הקֹול(: ציר=ו-ה)'בית ב

(  'ה1x), (שלטון)=ֹשֵבר ֲאָרִזים 

(א)זָועֹ ָכבֹוד' הלַ ָהבּו 
(ב)ְשמֹוְכבֹוד' הלַ ָהבּו 

(א)ִהְרִעים ַהָכבֹודֵאל 

(יא)ן ִיֵת ֹוְלַעמֹעז' ה

ָכבֹוד
ֹעז

(ט)ָכבֹודר ֹאמֵ ּוְבֵהיָכלֹו ֻכלֹו 

ֶמֶלְך  ( 4x)" 'ה(: "יא-י)חתימה
ְלעֹוָלם ונותן ֹעז לעמו ישראל



מזמורים של קבלת שבת על פי הפרשנות ההקשרית

המקורות של קבלת שבת בתלמוד.א

המלכהלקראת שבתאמר בואו ונצא שבתארבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי ":א"ט ע"שבת קי
"בואי כלה בואי כלהמאניה מעלי שבת ואמר לבישרבי ינאי 

מאי ברשות איכא כדרבי חנינא דאמר  בערב שבת ... :ב"ע-א"ב ע"בבא קמא ל
מלכתאכלהשבתלקראתואמרי לה מלכתאלקראת כלהרבי חנינא בואו ונצא 

'בואי כלה בואי כלה'רבי ינאי מתעטף וקאי ואמר 
"המלךהמקבל פניכאדם –בואי ונצא ":י"רש

כפירוש הגמרא" קבלת שבת"
,מלכותקבלת פנישבתא

, כלהשבתלקראת
בואי כלה בואי כלה

לבש

:ְנַקְבָלהַשָבת ְפֵני. ִלְקַראת ַכָלהְלָכה דֹוִדי 
ְלֵשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָלה.            ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד' ה.        ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמיָֻחד.      ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד

סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתִחָלה.        ֵמרֹאש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה.        ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכה.     ְלכּו ְוֵנְלָכהִלְקַראת ַשָבת
ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה .  ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבֵעֶמק ַהָבָכא.   קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה.      ְמלּוָכהִעיר ֶמֶלְךִמְקַדש

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשי ְגָאָלּה. ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי.  ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמיִלְבִשי.           ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
בֹוִאי ַכָלה. בֹוִאי ַכָלה.         תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסגָֻלה.          ַגם ְבִשְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  בֹוִאי ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה
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בירושלים, שבת בהר סיני•

,  עם ישראל יוצא מהגלות•

,  מתחדש בארץ ישראל

העמים מצטרפים 

קבלת השבת

ֹלִהים-ָגדֹול ַעל ָכל אֱ ּוֶמֶלְך' הל ָגדֹול -ִכי אֵ :ג, ה"תהלים צ

ָמָלְך' הִאְמרּו ַבגֹוִים :י, ו"תהלים צ
ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט

ָתֵגלָמָלְך' ה:א, ז"תהלים צ
:ָהָאֶרץ ִיְשְמחּו ִאִיים ַרִבים

ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר:ו, ח"תהלים צ
:'ַהֶמֶלְך הָהִריעּו ִלְפֵני 

ִיְרְגזּו ַעִמים ֹיֵשב ָמָלְך' ה:ד.תהלים צא
ִמְשָפט ָאֵהב ֶמֶלְךְוֹעז ...ְכרּוִבים  ָתנּוט ָהָאֶרץ

:      ְלעֹוָלםֶמֶלְך' הַלַמבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ' ה:י, ט"תהלים כ
ה  :ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן  ה' ה
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"לכה דודי"המבנה של קבלת שבת והשיר . ב

ט"כ

29

ה"צ

95
ח"צ

98

ו"צ

96

ט"צ

99

ז"צ

97

:ַהַשָבתִמְזמֹור ִשיר ְליֹום :א, ב"תהלים צ

ֹעז ִהְתַאָזר ' הָלֵבש ָלֵבשֵגאּות ָמָלְך' ה:א, ג"תהלים צ
ת  ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט
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ב"צ

92

ג"צ

93

ג"תשס, מאגנס, "המשמעות המיסטית–לכה דוד וקבלת שבת "ראובן קימלמן 

ו"תשס, הוצאות אורחות, "הנהגות קבליות בשבת"משה חלמיש 



Mizmorim 92-93, 95-99 (100) in Kabbalat Shabbat

:ְנַקְבָלהַשָבת ְפֵני. ִלְקַראת ַכָלהְלָכה דֹוִדי 
ְלֵשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָלה.            ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד' ה.        ִהְשִמיָענּו ֵאל ַהְמיָֻחד.      ָשמֹור ְוָזכֹור ְבִדבּור ֶאָחד

סֹוף ַמֲעֶשה ְבַמֲחָשָבה ְתִחָלה.        ֵמרֹאש ִמֶקֶדם ְנסּוָכה.        ִכי ִהיא ְמקֹור ַהְבָרָכה.     ְלכּו ְוֵנְלָכהִלְקַראת ַשָבת
ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִיְך ֶחְמָלה .  ַרב ָלְך ֶשֶבת ְבֵעֶמק ַהָבָכא.   קּוִמי ְצִאי ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה.      ְמלּוָכהִעיר ֶמֶלְךִמְקַדש

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִשי ְגָאָלּה. ַעל ַיד ֶבן ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי.  ִבְגֵדי ִתְפַאְרֵתְך ַעִמיִלְבִשי.           ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי
בֹוִאי ַכָלה. בֹוִאי ַכָלה.         תֹוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסגָֻלה.          ַגם ְבִשְמָחה ּוְבָצֳהָלה.  בֹוִאי ְבָשלֹום ֲעֶטֶרת ַבְעָלּה

K
a

b
b

a
la

t

S
h

a
b

b
a

t 
“

L
ec

h
a

D
o

d
i”

ֹלִהים-ָגדֹול ַעל ָכל אֱ ּוֶמֶלְך' הל ָגדֹול -ִכי אֵ :ג, ה"תהלים צ

ָמָלְך' הִאְמרּו ַבגֹוִים :י, ו"תהלים צ
ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט

ָתֵגלָמָלְך' ה:א, ז"תהלים צ
:ָהָאֶרץ ִיְשְמחּו ִאִיים ַרִבים

ַבֲחֹצְצרֹות ְוקֹול שֹוָפר:ו, ח"תהלים צ
:'ַהֶמֶלְך הָהִריעּו ִלְפֵני 

ִיְרְגזּו ַעִמים ֹיֵשב ָמָלְך' ה:ד.תהלים צא
ִמְשָפט ָאֵהב ֶמֶלְךְוֹעז ...ְכרּוִבים  ָתנּוט ָהָאֶרץ

:      ְלעֹוָלםֶמֶלְך' הַלַמבּול ָיָשב ַוֵיֶשב ' ה:י, ט"תהלים כ
:ְיָבֵרְך ֶאת ַעמֹו ַבָשלֹום' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן  ה' ה

:ַהַשָבתִמְזמֹור ִשיר ְליֹום :א, ב"תהלים צ

ֹעז ִהְתַאָזר ' הָלֵבש ָלֵבשֵגאּות ָמָלְך' ה:א, ג"תהלים צ
ַאף ִתכֹון ֵתֵבל ַבל ִתמֹוט
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B. Structure of Kabbalat Shabbat and Lecha Dodi

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
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• 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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