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A) The Shabbat Tehillim
תהלים פרק צב

(א) מִזְמֹ֥ור ׁשִ֗יר לְיֹ֣ום הַּׁשַּבָֽת:
(ב) טֹ֗וב לְהֹדֹ֥ות לַיֹקוָ֑ק ּולְזַּמֵ֖ר לְׁשִמְָ֣ עֶלְיֹֽון:

(ג) לְהַּגִ֣יד ּבַּבֶֹ֣קר חַסְּֽדֶָ֑ וֶ֝אֱמּֽונָתְָ֗ ּבַּלֵילֹֽות:
(ד) עֲֽלֵי־עָׂ֭שֹור וַעֲלֵי־נָ֑בֶל עֲלֵ֖י הִּגָיֹ֣ון ּבְכִּנֹֽור:

(ה) ּכִ֤י ׂשִּמַחְּתַ֣נִי יְֹקוָ֣ק ּבְפָעֳלֶָ֑ ּבְֽמַעֲׂשֵ֖י יֶָד֣יָ אֲַרּנֵֽן:
(ו) מַה־ּגְָדלּ֣ו מַעֲׂשֶ֣יָ יְֹקוָ֑ק מְ֝אֹ֗ד עָמְקּ֥ו מַחְׁשְבֹתֶֽיָ:

(ז) אִֽיׁש־ּבַ֭עַר ֹל֣א יֵָד֑ע ּו֝כְסִ֗יל ֹלא־יָבִ֥ין אֶת־זֹֽאת:
(ח) ּבִפְֹר֤חַ ְרׁשָעִ֨ים׀ ּכְמֹ֥ו עֵׂ֗שֶב וַּ֭יָצִיצּו ּכָל־ּפֹ֣עֲלֵי אָ֑וֶן לְהִּׁשָֽמְָד֥ם עֲֵדי־עַֽד:

(ט) וְאַּתָ֥ה מָרֹ֗ום לְעֹלָ֥ם יְֹקוָֽק:
ֵ֢ה אֹיְבֶ֡יָ׀ יְֹֽקוָ֗ק ּכִֽי־הִּנֵ֣ה אֹיְבֶ֣יָ יֹאבֵ֑דּו יִ֝תְּפְָרדּ֗ו ּכָל־ּפֹ֥עֲלֵי אָֽוֶן: ּנ (י) ּכִ֤י הִ

(יא) וַּתֶָ֣רם ּכְִראֵ֣ים ַקְרנִ֑י ּבַֹּ֝לתִ֗י ּבְׁשֶ֣מֶן ַרעֲנָֽן:
(יב) וַּתַּבֵ֥ט עֵינִ֗י ּבְׁשּ֫וָר֥י ּבַּקָמִ֖ים עָלַ֥י מְֵרעִ֗ים ּתִׁשְמַ֥עְנָה אָזְנָֽי:

(יג) צַּ֭דִיק ּכַּתָמָ֣ר יִפְָר֑ח ּכְאֶֶ֖רז ּבַּלְבָנֹ֣ון יִׂשְּגֶֽה:
(יד) ׁשְ֭תּולִים ּבְבֵ֣ית יְֹקוָ֑ק ּבְחַצְרֹ֖ות אֱֹלהֵ֣ינּו יַפְִרֽיחּו:

(טו) עֹ֖וד יְנּובּ֣ון ּבְׂשֵיבָ֑ה ּדְׁשֵנִ֖ים וְַרֽעֲנַּנִ֣ים יִהְיּֽו:
(טז) לְ֭הַּגִיד ּכִֽי־יָׁשָ֣ר יְֹקוָ֑ק צּ֝וִר֗י וְֹֽלא־עלתה עַוְלָ֥תָה ּבֹֽו:

Full focus and energy
אבן עזרא תהלים פרק צב פסוק ב

(ב) טוב להודות - באמונת הלב ולזמר בפה ובגרון:

 Day of Availability  For Hashem  and Man
רד"ק תהלים פרק צב פסוק ב

בו  פנוי  האדם  כי  ימי השבוע,  משאר  טוב לה'  הוא  השבת  יום  להודות לה'.  טוב  (ב) 
מעסקי העולם ונשמתו זַּכָה מטרדות הגוף ומתעסקת בחכמה ובעבודת האלהים. וטוב 

לזמר לשמך עליון, כי הנשמה העליונה תמצא מקום לְׁשַּבֵחַ לך אתה שאתה עלי 

The Right thing
Gratitude  discusion

מצודת דוד תהלים פרק צב פסוק ב
(ב) טוב להודות לה' - טוב וישר לנו להודות לה' ולזמר לשמך העליון על כל:
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א) מזמור שיר ליום השבת. ביום השבת היו אומרים זה המזמור בבית המקדש, ויש

)

במזמור מענין שבת כמו שנפרש. ורז"ל פירשו (ר"ה לא, א) שהוא על העתיד לבוא
לעולם שכולו שבת ומנוחה, והם ימי המשיח. ועוד אמרו בדרש (שוח"ט) כי אדם

הראשון אמר זה המזמור כשנברא בערב שבת וחטא ונתקלל. ובשעת שתים עשרה
(see yerushalmiמיום ששי נתגרש מגן עדן. בא ליתן לו הקדוש ברוך הוא איפופסין

(sota 7:5, פירוש גזר דין שימות, ונכנס שבת ופנה אותו, ובא אדם לומר הימינון
בשבת, פירוש הודאה לשבת, שניצל מגזר דין בעבורו, ואמר מזמור בעבור

רש"י תהלים פרק צ
(א) תפלה למשה - אחד עשר מזמורים מכאן עד לדוד מזמור כלם משה אמרם כנגדם 

ברך אחד עשר ברכות לאחד עשר שבטים בזאת הברכה:

רש"י תהלים פרק א פסוק א
אשרי האיש - בעשרה לשונות של זמר נאמר ספר זה, בנצוח, בנגון, במזמור, בשיר, (א)

אדם  בני  עשרה  כנגד  בהלל, בתפלה, בברכה, בהודאה, באשרי, בהללויה, 
שאמרוהו, אדם, מלכי צדק, אברהם, משה, דוד, שלמה, אסף, ושלשה בני קרח,

Retrieved Prayer
Idea of repeated Tefillot (Avraham & Mincha)

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב סימן יג
א"ר לוי המזמור הזה אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה וחדשו על שמו מזמור שיר

ליום השבת טוב להודות לה' וגו'. 

Context- Moshe
שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א סימן כח

כח ד"א וירא בסבלותם ראה שאין להם מנוחה הלך ואמר לפרעה מי שיש לו עבד אם 
אינו נח יום אחד בשבוע הוא מת, ואלו עבדיך אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע 
הם מתים, אמר לו לך ועשה להן כמו שתאמר, הלך משה ותקן להם את יום השבת 

לנוח, וירא איש מצרי, מה 
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B) Shabbat as Salvation- Authorship continued

רד"ק תהלים פרק צב
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לתבוע צרכיו בשבת. לפי שמכלל עונג שבת הוא שיחשוב האדם כאילו כל מלאכתו
עשוי והשואל צרכיו הוא מראה בהיפך וגם מביא דאגה בלבו: 

HOWEVER Don’t Miss Opportunity to Heal

שערי תשובה סימן רפז
י דוקא וגם כתב בשם חכמי המוסר דמי שסיפק בידו לא יפה עושה לבקר חולה

בשבת וילך בחול לבקר עניים חולים ויראה עניים וצרכם וירחם עליהם כפי אשר תשיג
ידו והוא מצות ב"ח כתקנה כו' ע"ש, ונראה מי שבימות החול טריד במילי דשמיא או
דעלמא ובשבת שיש לו פנאי הולך לחולה אוהבו שיודע בו שיש לו נחת מזה שהוא
בא אליו לבקרו מצוה קעביד ואין לו למנוע מללכת בשבת וי"ט ומי שהוא רך הלבב

:ומיצר על יסורי החולה אין לו לילך בשבת לבקר דלעונג ניתן ולא לצער

D) The Role  and Power of Tehillim on Shabbat
Leaves of Faith: The World of Jewish Living Volume 2  chapter 6

by Rav Aharon Lichtenstein 
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C) Bakashot on Shabbat Continued

An imagined escape

קרבן העדה מסכת שבת פרק טו דף עח עמוד ב

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Aharon+Lichtenstein&search-alias=books&field-author=Aharon+Lichtenstein&sort=relevancerank
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Shabbat as a day for Contemplation of Our Relationship
מלבי"ם תהלים פרק צב פסוק א

(א) מזמור שיר ליום השבת, שיר הזה ידבר מהשגחת ה' בעולמו, שהגם שנראה
שהכל נוהג ע"פ הטבע מ"מ עין משכיל יראה בו השגחת ה', ויביט עונשי הרשעים 

וגמול הצדיקים, הגם שה' הסתיר השגחתו מעין ההמון למען יהיה מקום לבחירה,
ויען שיום השבת הוא עדות על ההנהגה ההשגחיית ושהעולם לא נמסר אל הטבע

והמקרה, כמו שבארתי במקומו, לכן נתיסד שיר זה ליום השבת:

KIddush Levana Fri night?
שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן לא

ומ"מ אומר אני שמותר להתפלל בשבת כמו שמצינו שאנו מתפללין כמה תפלות
ובקשות בשבת בברכת יוצר המאורות או אור חדש על ציון תאיר אהבה רבה אבינו אב

הרחמים וכו' וכן בתפלת ברכת שבע שאנו מתפללין כמו תפלות ובקשות בשבת ומדינא 
דירושלמי סוף פ' תפלת השחר משמע שהיו נוהגי' בימיהם להתפלל בשבת במוסף כל

ברכות י"ח

E) Shabbat as a Day of Thanks & Thought

A day of thanks
ספר שבלי הלקט ענין שבת סימן עו

מזמור לתודה יש מקומות שאומרים אותו בחול ולא בשבת ומצאתי טעם למנהגם בשם 
רבינו שלמה זצ"ל לפי שאין קרבן יחיד קרב בשבת ותודה קרבן יחיד היא והיא יכולה 

ליקרב בכל יום חוץ מן השבת. ובמקומנו מנהג לאומרו בשבת ולא בחול וכתב אחי ר'
בנימין נר"ו הטעם לפי מנהגינו לפי שהשבת היא יום הודאה ובלשון הזה פתח אדם
הראשון מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' והלשון הזה משמע לשעבר ומשמע

A Day to focus on Wisdom

רא"ש מסכת ברכות פרק ג סימן יז
יז אמר רב נחמן כי הוינא בי רבה בר אבוה איבעיא לן(י) הני בני בי רבמו דטעו 

ומתחיליןמז בתפלת חול בשבתמח מהו שיגמרו. אמר להו גומר כל אותה הברכה דבדין 
הוא דבעי לצלויי שמנה עשרה ומפני כבוד השבת לא אטרחו רבנן. הרב ר' אשר ז"ל 
מלוני"ל היה אומר דוקא בברכת אתה חונן בלבד שהיא ברכה ראשונה אמרינן

דגומר כולה אבל אם נזכר בשאר ברכות פוסק אפילו באמצע הברכה.

בית הבחירה (מאירי) מסכת ברכות דף כא עמוד א
 והוא שאמרו בתלמוד המערב היה מתפלל והתחיל בברכת חול אתפלגין חד אמר 

פוסק וחד אמר גומר הכל מודים בחונן הדעת שגומר ואתיא כר' דאמר ר' תמהני מפני
מה בטלו חונן הדעת בתפלה בשבת אם אין דעה תפלה מנין:

�4






