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 ז''מ מזמור
The Psalm of the Shofar 

 
Dafna Siegman      Nishmat Yom Iyun 

ג''תשע אלול ו''כ       September 1, 2013 
 

 
  מז פרק תהלים

 :ִמְזמֹור קַֹרח ִלְבנֵּי ַלְמַנצֵּחַַ( א)
ַעִמים כָּל( ב) ִריעּו כָּף ִתְקעּו הָּ  :ִרנָּה ְבקֹול לֵּאלִֹהים הָּ
ָאֶרץ כָּל ַעל גָּדֹול ֶמֶלךְַ נֹורָּא יֹוןֶעלְַ ְיקֹוָּק ִכי( ג)  :הָּ
ינּו ַעִמים ַיְדבֵּר( ד)  :ַרְגלֵּינּו ַתַחת ּוְלֻאִמים ַתְחתֵּ
נּו ֶאת לָּנּו ִיְבַחר( ה) ב ֲאֶשר ַיֲעקֹב ְגאֹון ֶאת ַנֲחלָּתֵּ  :ֶסלָּה ָאהֵּ
 :שֹופָּר ְבקֹול ְיקֹוָּק ִבְתרּועָּה ֱאלִֹהים עָּלָּה( ו)
רּו ִהיםֱאלֹ ַזְמרּו( ז) רּו ְלַמְלכֵּנּו ַזְמרּו ַזמֵּ  :ַזמֵּ
ָאֶרץ כָּל ֶמֶלךְַ ִכי( ח)  :ַמְשִכיל ַזְמרּו ֱאלִֹהים הָּ
ַלךְַ( ט) ְדשֹו ִכסֵּא ַעל יַָּשב ֱאלִֹהים גֹוִים ַעל ֱאלִֹהים מָּ  :קָּ
י( י) פּו ַעִמים ְנִדיבֵּ י ַעם ֶנֱאסָּ ִגנֵּי לֵּאלִֹהים ִכי ַאְברָּהָּם ֱאלֹהֵּ  :ַנֲעלָּה ְמאֹד ץֶארֶַ מָּ

 
 
1   . OCCASSION 
A  .מז פרק תהלים עזרא אבן 
 בימי כי אומרים ויש .נאמר בבבל כי אמר משה ורבי ,המשיח לימות המזמור זה - קרח לבני למנצח( א)

   ".... נחלתינו את לנו יבחר" בעבור נכון ואיננו ".  בתרועה םאלהי עלה" והעד ,הארון בהעלותם דוד
 :הנכון והוא ,כמשמעו - המשיח ימי על ואם ;דוד יד תחת שהיו "העמים כל" יהיו ,דוד ימי על אם - כל( ב)

 
B  .מז פרק תהלים דוד מצודת 
 :הארץ כל על' ה מלוך בעת לשמוח - כף תקעו( ב)
 :עליהם ונורא הכל על עליון שהוא ל"ר ",וכו נורא עליון' ה"ש ידעו אז כי - 'וגו' ה כי( ג)

 
 
 
 תחתינו יםעמ ידבר.  2
A  .מז פרק תהלים י"רש 
 ואלו ,בהם מתקררת חמתו םתלהיו נפשנו תחת כוכבים בעובדי דבר יתן - תחתינו עמים ידבר( ד)

 :הנהגה לשון" ידבר" חבר ומנחם ... נצולים
 
B  .מז פרק תהלים עזרא אבן 
 :בידו הכל והנה הארץ כל על מלך הוא והטעם ,הדברו בתוך כעדר ינהג - ידבר( ד)

 



 

 2 

 שופר בקול' ה בתרועה אלוקים עלה. 3
A  .מז פרק תהלים י"רש 
 וזבחים עולות על בשיר לפניו שנתקע רשופ וקול בתרועה יתעלה ואז לתוכה ויחזירנו - 'וגו לנו יבחר( ה)

 :"'וגו אלהים זמרו" ונאמר שלמים
 
B   .מז פרק תהלים עזרא אבן 
 ... ויראה שיעלה שנגנז ארון על - עלה( ו)

 
C .  מז פרק תהלים דוד מצודת 
 :הקרבנות על יתקעו כי בתרועה אלהים ויתרומם יתעלה אז - עלה( ו)
 :שונות יליםבמ הדבר וכפל שופר בקול' ה עלה לומר ",עלה" על מוסב - שופר בקול' ה

 
D   .קול ויהי ה"ד ד פרשה דבחדש' מס - יתרו ישמעאל דרבי מכילתא  

, לישראל יפה סימן זה הרי, שופר שנאמר מקום כל, בכתובים יפה סימן זה הרי .השופר קול ויהי
 ההוא ביום והיה ( "יג כז ישעיה) ואומר; "שופר בקול' ה בתרועה אלהים עלה("ו מז תהלים) שנאמר
 וחזק הולך - " תימן בסערות והלך יתקע בשופר אלהים' וה( "יד ט זכריה) ואומר; "גדול בשופר יתקע
 .... מגביר קולו הולך שהוא זמן כל כאן אבל, עמום קולו הולך שהוא זמן כל, ההדיוט מנהג. מאד

 
E  .ברבי יהודה ג ה"ד כט פרשה( וילנא) רבה ויקרא  
 יושב ה"שהקב בשעה "שופר בקול' ה בתרועה אלהים עלה"( מז תהלים) פתח נחמן ברבי יהודה  ג

 את נוטלין שישראל שעהוב "בתרועה אלהים עלה" טעם מאי ,עולה הוא בדין דין כסא על ועולה
 ומתמלא "שופר בקול' ה" דכתיב רחמים בכסא ויושב הדין מכסא עומד ה"הקב לפני ותוקעין שופריהן
 . השביעי בחדש ?אימתי .לרחמים הדין מדת עליהם והופך עליהם ומרחם רחמים עליהם

 
 
 'י פסוק. 4
A  .מז פרק תהלים י"רש 
 :שמו קדושת על וגולהר לטבח עצמם שהתנדבו - עמים נדיבי( י)

 היכולת "ארץ מגיני לאלהים כי" נודע עתה ,לגרים תחלה הראשון לב נדיב שהיה - אברהם אלהי עם
 :בו הבוטחים כל על למגן להיות בידו

 
B  .מז פרק תהלים עזרא אבן 
 הנפש בעבור והזכירו ,אברהם לאל עם להיות "אברהם אלהי" וטעם מעמים הנכבדים - נדיבי( י)

 ':ה בשם מקום בכל וקרא בחרן שעשה
 :נעלה מאד הכל לעיני השם יהיה אז ... המלכים הם - ארץ מגני

 
 
C  .מז פרק תהלים דוד מצודת 
 אלהי עם" שהם ומפרש וחוזר ,ישראל רץלא נאספים יהיו העמים שבכל הנדיבים - עמים נדיבי( י)

 :"אברהם
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 ובידו לאלהים המה העמים שרי כל לומר צונוור ,כח לתשושי ולחוזק למגן שהם השרים הם - ארץ מגיני
 :ארצם אל ולהביאם ידיהם מתחת ישראל את להוציא
 :יעשה יחפוץ אשר וכל ומרומם מעולה מאוד הוא - נעלה מאוד

 
 
D  .מז פרק תהלים ציון מצודת 
 :נדיב יקרא בממון הותרן - נדיבי( י) 

 :והרמה ושבח עלוי מלשון - נעלה
 

 
E   .עם ברב[ כח] ה"ד יד שהפר( בובר) משלי מדרש  
 .(כח:יד משלי) רזון מחתת לאום ובאפס מלך הדרת עם ברב[ כח]
 וריבי אלפים אלפי אלף לפניו שיש י"שאעפ, ה"הקב של וגדולתו שבחו וראה בא חנינא בר חמא' ר אמר 

 של בשבחן אלא, כלם של בשבחן רוצה אינו, וישבחוהו שישרתוהו השרת מלאכי של כתות רבבות
 "יספרו תהלתי לי יצרתי זו עם" שנאמר, ישראל אלא עם ואין, "מלך הדרת עם ברב" שנאמר ,ישראל

 כי אברהם אלהי עם נאספו עמים נדיבי" אומר הוא וכן.  בעולם שבחי שיגידו בשביל(, כא מג הוישעי)
 (. י מז תהלים) "נעלה מאד ארץ מגני לאלהים

, מדרשות ובבתי כנסיות בבתי נאספים ישראלש בשעה ?בעולמו מתעלה ה"הקב אימתי סימון' ר אמר
  . בוראן לפני וקילוס שבח ונותנין

 אמן" עונין כ"ואח, חכם מפי אגדה ושומעין מדרשות בבתי נאספין שישראל בשעה אומר ישמעאל' ר
 וראו בואו השרת למלאכי ואומר, בעולמו ומתעלה שמח ה"הקב שעה באותה, "מברך רבא שמיה יהא
 ברב" נאמר לכך, והדר הוד אותו מלבישין שעה באותה, אותי משבחין הן כמה למיבעו שיצרתי זו עם
 .... "מלך הדרת עם

 
 

 
  (השנה לראש ףוסמ) שופרות.  5

ה ְדְשךַָּ ַעם ַעל ְכבוֶדךַָּ ַבֲעַנן ִנְגלֵּיתַָּ ַאתָּ ַמִים ִמן, ִעמָּם ְלַדבֵּר קָּ ם ַהשָּ  ְפלֵּיְבַערְַ ֲעלֵּיֶהם ְוִנְגלֵּיתַָּ קוֶלךַָּ ִהְשַמְעתָּ

עולָּם ַגם, טַהר ל ֻכלו הָּ ֶניךַָּ חָּ ְרדּו ְברֵּאִשית ּוְבִרּיות ִמפָּ ד ִסיַני ַהר ַעל ַמְלכֵּנּו ְבִהגָּלוְתךַָּ ִמֶמךַָּ חָּ  ְלַעְמךַָּ ְלַלמֵּ

ְדְשךַָּ ְוִדְברות קוֶלךַָּ הוד ֶאת ַוַתְשִמיעֵּם ּוִמְצוׂת תורָּה  ּוְבקול ִנְגלֵּיתַָּ לֵּיֶהםעֲַ ּוְברִָּקים ְבקולות, אֵּש ִמַלֲהבות קָּ

ְעתַָּ ֲעלֵּיֶהם שופָּר  . הופָּ

נָּן ּוְברִָּקים קולות וְַיִהי ַהבֶקר ִבְהיות ַהְשִליִשי ַבּיום וְַיִהי בְּתורֶָּתךָָּ כַּכָּתּוב ר ַעל כָּבֵּד ְועָּ הָּ זָּק שפָּר ְוקׂל הָּ  חָּ

עָּם כָּל ַוֶּיֱחַרד ְמאד  : ַבַמֲחֶנה ֲאֶשר הָּ

זֵּק הולֵּךְַ ַהשפָּר קול וְַיִהי ְוֶנֱאַמר ֱאלִהים ְיַדבֵּר מֶשה ְמאד ְוחָּ  : ְבקול ַיֲעֶננּו ְוהָּ

עָּם ְוכָּל ְוֶנֱאַמר ר ְוֶאת ַהשפָּר קול ְואֵּת ַהַלִפיִדם ְוֶאת ַהּקולות ֶאת רִאים הָּ הָּ ן הָּ עָּם ַוַּיְרא עָּשֵּ  ַוַּיַעְמדּו ַוּיָֻּנעּו הָּ

רָּחק  : מֵּ
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ֵרי ִדבְּ ךָָּ ּובְּ  : שופָּר ְבקול' ה ִבְתרּועָּה ֱאלִהים עָּלָּה ֵלאמר כָּתּוב קָּדְּשְּ

ִריעּו שופָּר ְוקול ַבֲחצְצרות ְוֶנֱאַמר  ': ה ַהֶמֶלךְַ ִלְפנֵּי הָּ

 : ַחגֵּנּו ְליום ַבֶכֶסה שופָּר ַבחֶדש ִתְקעּו ְוֶנֱאַמר

י ִמְשפָּט הּוא ְלִיְשרָּאֵּל חק ִכי  : ַיֲעקב לֵּאלהֵּ

ְדשו אֵּל ְללּוהַַ ַהְללּויָּּה ְוֶנֱאַמר  : ֻעּזו ִבְרִקיעַַ ַהְללּוהּו ְבקָּ

יו ַהְללּוהּו  : ֻגְדלו ְכרב ַהְללּוהּו ִבְגבּורותָּ

ַקע ַהְללּוהּו  : ְוִכנור ְבנֵֶּבל ַהְללּוהּו שופָּר ְבתֵּ

חול ְבתף ַהְללּוהּו  : ְוֻעגָּב ְבִמִנים ַהְללּוהּו ּומָּ

ַמע ְבִצְלְצלֵּי ַהְללּוהּו  : ְתרּועָּה ְבִצְלְצלֵּי ּוהּוַהְלל שָּ

מָּה כל  : ַהְללּויָּּה יָּּה ְתַהלֵּל ַהְנשָּ

 

 

ֶדיךָָּ יְֵּדי וְּעַּל נְִּביִאים ֲעבָּ י כָּל, ֵלאמר כָּתּוב הַּ בֵּל יְשבֵּ ִרים נֵּס ִכְנשא ָאֶרץ ְושְכנֵּי תֵּ  שופָּר ְוִכְתקעַַ ִתְראּו הָּ

עּו  : ִתְשמָּ

יָּה ְוֶנֱאַמר ַקעיִַ ַההּוא ַבּיום ְוהָּ אְבִדים ּובָּאּו גָּדול ְבשופָּר תָּ  ְוִהְשַתֲחוּו ִמְצרִָּים ְבֶאֶרץ ְוַהִנדִָּחים ַאשּור ְבֶאֶרץ הָּ

לִָּים ַהּקֶדש ְבַהר' לה  : ִבירּושָּ

ַלךְַ ִיְתקָּע ַבשופָּר ֱיהִוה ַואדנָּי ִחצו ַכבָּרָּק ְויָּצָּא יֵּרֶָּאה ֲעלֵּיֶהם' וה ְוֶנֱאַמר ן ְבַסֲערות ְוהָּ ימָּ  : תֵּ

גֵּן כֵּן, ֲעלֵּיֶהם יָּגֵּן ְצבָּאות' ה  : ִבְשלוֶמךַָּ ִיְשרָּאֵּל ַעְמךַָּ ַעל תָּ

 

ינּו י ֱאלהֵּ ינּו וֵּאלהֵּ נּו גָּדול ְבשופָּר ְתַקע ֲאבותֵּ רּותֵּ א ְלחֵּ ינּו ְלַקבֵּץ נֵּס ְושָּ ין ְפזּורֵּינּו ְוקָּרֵּב גָֻּלּיותֵּ  ַהגוִים ִמבֵּ

ינּו יִמּיַַ ַכנֵּס ּוְנפּוצותֵּ נּו, ָאֶרץ ְרְכתֵּ ַלִים ְבִרנָּה ִעיְרךַָּ ְלִצּיון ַוֲהִביאֵּ ם עולָּם ְבִשְמַחת ִמְקדְָּשךַָּ בֵּית ְוִלירּושָּ  ְושָּ

ֶניךַָּ ַנֲעֶשה ְרְבנות ֶאת ְלפָּ ינּו קָּ ֶתךַָּ עָּלֵּינּו ִכְמֻצּוָּה חובותֵּ  : כָָּאמּור ְכבוֶדךַָּ ִמִפי ַעְבֶדךַָּ מֶשה ְידֵּי ַעל ְבתורָּ

י ּוְבמוֲעדֵּיֶכם ִשְמַחְתֶכם םּוְביו יֶכם ּוְברָּאשֵּ ְדשֵּ יֶכם ַעל ַבֲחצְצרת ּוְתַקְעֶתם חָּ י ְוַעל עולתֵּ יֶכם ִזְבחֵּ יּו ַשְלמֵּ  ְוהָּ

יֶכם ִלְפנֵּי ְלִזכָּרון לֶָּכם יֶכם' ה ֲאִני ֱאלהֵּ  : ֱאלהֵּ

ה ִכי עַַ ַאתָּ ין ְתרּועָּה ּוַמֲאִזין שופָּר קול שומֵּ  : לָּךְַ דוֶמה ְואֵּ

ה בָּרּוךְַ עַַ' ה ַאתָּ  : ְבַרֲחִמים ִיְשרָּאֵּל ַעמו ְתרּוַעת קול שומֵּ


