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תהילים צ״ב Tehillim 92 -
מִזְמֹ֥ור ׁשִ֗יר לְיֹ֣ום הַׁשַּּבָֽת
טֹ֗וב לְהֹדֹ֥ות לַיהֹוָ֑ה ּולְזַּמֵ֖ר לְׁשִמְָ֣ עֶלְיֹֽון
לְהַּגִ֣יד ּבַּבֶֹ֣קר חַסְּדֶָ֑ וֶ֝אֱמּ֥ונָתְָ֗ ּבַּלֵילֹֽות׃
עֲֽלֵי־עָׂ֭שֹור וַעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִּגָיֹ֣ון ּבְכִּנֹֽור׃
ּכִ֤י ׂשִּמַחְּתַ֣נִי יְהֹוָ֣ה ּב ְׇפעֳלֶָ֑ ּבְֽמַעֲׂשֵ֖י יֶָד֣יָ אֲַרּנֵֽן׃
מַה־ּגְָדלּ֣ו מַעֲׂשֶ֣יָ יְהֹוָ֑ה מְ֝אֹ֗ד עָמְקּ֥ו מַחְׁשְבֹתֶֽיָ׃
אִֽיׁש־ּבַ֭עַר ֹל֣א יֵָד֑ע ּו֝כְסִ֗יל ֹלא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת׃
ּבִפְֹר֤חַ ְרׁשָעִ֨ים ׀ ּכְמֹ֥ו־עֵׂ֗שֶב וַּ֭יָצִיצּו ׇכּל־ּפֹ֣עֲלֵי אָ֑וֶן לְהִׁשָּמְָד֥ם עֲֵדי־עַֽד׃
וְאַּתָ֥ה מָרֹ֗ום לְעֹלָ֥ם יְהֹוָֽה׃
ּכִ֤י הִּנֵ֪ה אֹיְבֶ֡יָ ׀ יְֽהֹוָ֗ה ּכִֽי־הִּנֵ֣ה אֹיְבֶ֣יָ יֹאבֵ֑דּו יִ֝תְּפְָרדּ֗ו ׇכּל־ּפֹ֥עֲלֵי אָֽוֶן׃
וַּתֶָ֣רם ּכְִראֵ֣ים ַקְרנִ֑י ּבַּ֝לֹתִ֗י ּבְׁשֶ֣מֶן ַרעֲנָֽן׃
וַּתַּבֵ֥ט עֵינִ֗י ּבְׁשּ֫וָר֥י ּבַּקָמִ֖ים עָלַ֥י מְֵרעִ֗ים ּתִׁשְמַ֥עְנָה ׇאזְנָֽי׃
צַּ֭דִיק ּכַּתָמָ֣ר יִפְָר֑ח ּכְאֶֶ֖רז ּבַּלְבָנֹ֣ון יִׂשְּגֶֽה׃
ׁשְ֭תּולִים ּבְבֵ֣ית יְהֹוָ֑ה ּבְחַצְרֹ֖ות אֱֹלהֵ֣ינּו יַפְִרֽיחּו׃
עֹ֭וד יְנּובּ֣ון ּבְׂשֵיבָ֑ה ּדְׁשֵנִ֖ים וְַֽרעֲנַּנִ֣ים יִהְיּֽו׃
לְ֭הַּגִיד ּכִֽי־יָׁשָ֣ר יְהֹוָ֑ה צּ֝וִר֗י וְֹֽלא־]עַוְלָ֥תָה[ )עלתה( ּבֹֽו׃
Yalkut Shimoni to Tehillim 92
מזמור שיר ליום השבת טוב להודות .ר' יצחק פתח ראו כי ה' נתן לכם השבת ,מהו ראו ,אמר
ר' אמי מרגליתא דיהבית לכון ,א"ר יצחק כל עסקה של שבת כפול ,עומרה כפול שנאמר שני
העומר לאחד ,קרבנה כפול שנא' וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים גו' ,ענשה כפול
שנאמר מחלליה מות יומת ,מתן שכרה כפול שנאמר וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד,
אזהרותיה כפולות שנאמר זכור את יום השבת ,שמור את יום השבת ,מזמורה כפול מזמור
שיר ליום השבת

1 of 2

M.Horowitz

Shabbos Kodesh/Teshuva - Erev R”H 5783

BS”D

אמר רבי לוי המזמור הזה אדם הראשון אמרו ,פגע אדם הראשון בקין אמר ליה מה נעשה
בדינך אמר ליה עשיתי תשובה ונפטרתי ,התחיל אדם הראשון מטפח על פניו אמר כך הוא
גדול כחה של תשובה ולא הייתי יודע ,מיד עמד אדם הראשון ואמר
מזמור שיר ליום השבת
ר' שמעון אומר המזמור הזה אדם הראשון אמרו ,לפי שבא יום השבת ונעשה סניגור לאדם
לפני הקב"ה ואמר “רבון העולם בששת ימי המעשה לא נהרג איש בעולם ובי אתה מתחיל
זו?! היא קדושתי וזו היא ברכתי!” ונוצל אדם הראשון מדינה של גיהנם בזכות השבת ,וכשראה
אדם כחה של שבת התחיל משורר מזמור שיר ליום השבת ,אמר ליה השבת ,ולי אתה אומר
הימנון ?1אני ואתה נאמר הימנון להקב”ה! טוב להודות לה
אמר ר' לוי בשם ר' נזירא ,מזמור שיר ליום השבת שלא שמשה עמו אפלה ,אתה מוצא בכל
יום כתיב ויהי ערב ויהי בקר ,יום השבת אין כתיב עמו ערב .2אמר ר' לוי בשם ר' נזירא ל"ו
שעות היה יום ,שנים עשר של ערב שבת ,ושנים עשר של ליל שבת ,ושנים עשר של שבת,
ואתיא כמאן דאמר לן כבודו עמו ,ובמוצאי שבת זמן לו הקב"ה שני רעפים והקישן זה לזה
ויצא האור מביניהן והבדיל עליו בורא מאורי האש 3לפיכך אנו מבדילין על האור במוצאי שבת

?What is the connection between Shabbos and teshuva
On Shabbos we cease involvement w/ this world; teshuva is cessation from sin and
enticement of this world.
On Shabbos we recognize supremacy of H’; when we repent, it is because we
recognize supremacy of H’.
Shabbos restores the soul; teshuva restores the soul.
Shabbos brings harmony to the world; teshuva brings harmony to the world.
Keeping just 1 (or 2!) Shabbos’ leads to immediate redemption; teshuva will lead to
ואתה תשוב וסמיך ליה והותירך immediate redemption. [Baal HaTurim to Devarim 30:8 -
]שאם תשוב בתשובה שלימה מיד תהא נגאל

hymn

1

)Gen.1:31-2:3 (SS

2
3

;“On Motzei Shabbat the Holy One blessed be He gave intelligence to Adam like that found on high
and he brought two stones and ground them together and re came out of them” (Pesachim 54a).
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