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Introductory Note: Approaches of Studying the Torah
 אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף:הוריות י"ד ע"א
Horayot 14a: Rabbi Yoḥanan said: Rabban Shimon ben Gamliel and the Rabbis disagreed with
regard to this matter. One said: Sinai, i.e., one who is extremely knowledgeable, is preferable;
and one said: One who uproots mountains, i.e., one who is extremely incisive, is preferable.
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: לויים במקדש הּוא וְאֶ ָחיו ּובָ נָיו ְשנֵים עָ ָשר12 מעמד של
)... א,לא; כ"ו- א,(דברי הימים א כ"ה
(“Sitz im Leben”)
King David & Asaf (Singer/prophets) & Korach (gatekeepers)
He and his sons and brothers, twelve (x24)

Jes 1, 2

24
24 = דוי"ד

דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

)”(“Sitz im Leben

)”(“Sitz in der Literatur

?
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דויד המלך  – 24שלמה בנו יבנה את הבית

דוד לא יבנה את המקדש כי חטא עם בת שבוע ושפך דמים רבים; שלמה
בנו יבנה את המקדש אשר הכין לו דוד (שמ"ב ז'; דה"א כ"ב ,ה-יט)
דוד = בעל תשובהRe



אסף –  12משוררי ְמל ְֻמ ֵדי ִׁשיר לַ ה' במקדש

ְש ֵרי ַהצָ בָ א לַ עֲ ב ָֹדה ִל ְבנֵי אָ סָ ף
דברי הימים א כ"ה ,ז-טַ :וי ְַב ֵדל ָדוִיד ו ָ
ּוב ְמ ִצ ְל ָתיִםַ ...וי ְִהי ִמ ְספָ ָרם ִעם
ימן וִידּותּון הַ נִ ְב ִאים ְבכִ נֹרֹות ִבנְ בָ ִלים ִ
וְהֵ ָ
אֲ חֵ יהֶ ם ְמל ְֻמ ֵדי ִשיר לַ ה' כָל ַה ֵמ ִבין ...כ ַָקטֹ ן ַכגָדֹול ֵמ ִבין ִעם ַת ְל ִמידַ :ויֵצֵ א
גֹורל ָה ִראשֹון ְלאָ ָסף ְליֹוסֵ ף גְ ַד ְליָהּו הַ ֵשנִ י הּוא וְאֶ חָ יו ּובָ נָיו ְשנֵים עָ ָשר:
ַה ָ
משנה ערכין פ"ב מ"ו" :אין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן";
תלמוד שם י"ג ע"ב על פי  12בניו של אסף בדה"א כ"ה ,ט.



לבני קרח  –12השוערים במקדש

דברי הימים א כ"ו ,א.יטְ :ל ַמ ְח ְלקֹות ְלשֹ עֲ ִרים לַ ָק ְר ִחים ְמ ֶשלֶ ְמיָהּו בֶ ן קֹ ֵרא
ִמן ְבנֵי אָ ָסף ...אֵ לֶ ה ַמ ְח ְלקֹות הַ שֹ עֲ ִרים ִל ְבנֵי הַ ָק ְר ִחי ו ְִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי:

King David is surrounded in the Temple

with the Leviim Asaf and Sons of Korach
(“Sitz im Leben”)
(“Sitz in der Literatur”)

 King David (24) Solomon his son build the Temple
David will not build the Temple because of the sin with
Bat Sheva and the killing of many people; Solomon
his son will build the Temple that David prepared for
him (II Samuel 7; I Chronicles 22, 5-19)
David = Penitent Baal Teshuva

 Asaf (12) the singers knowledgeable in the song of
God in the Temple
I Chronicles 25, 1.7-9: Then, David and the generals
of the army separated for the service of the sons of
Asaf, Heiman and Yeduthun, who prophesied with
harps, lyres and cymbals…And their number, with
their brothers trained in singing unto the Lord, every
expert...like the small one so the great one, scholar
with pupil. And the first lot of Asaf came out to Joseph,
the second to Gedaliah, he and his sons and his
brothers 12

 Bnei Korach (12) the Temple gatekeepers
I chronicles 26, 1.19: Of the divisions of the gatekeepers of
the Korachites, Mehelemiah the son of Kore, of the sons of
Asaf…These are the divisions of the gatekeepers of the sons
of the Korachites and the sons of the Merari

??
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(“Sitz in der Literatur”)

Book 2 (42-72)
Korach 1
(42-49)

Asaf 1
(50) ? ?

50

51

David 2
(51-72)

Asaf 2
(73-83)

Prologue
for D2

73-83

50
50, 23

Book 3 (73-89)

Prologue for Asaf 2

Korach 2
(84-88)

(89)

Mizmor 50
1. A psalm by Asaf. God, God the Lord, spoke and called to the
earth, from the rising of the sun until its setting. 2. From Zion,
the perfection of beauty, God appears. 3. Our God arrives and is
not silent; a devouring fire precedes Him, and it storms around
Him furiously. 4. He summons the heavens above and to the
earth to avenge/judge His people. 5. Gather to Me My devoted
ones, who made a covenant with Me by sacrifice. 6. And the
heavens declare His righteousness, for He is a God Who judges
Selah.
7. "Hear, My people, and I will speak, Israel, and I will bear
witness to/testify against you; I am God, your God. 8. I will not
reprove you concerning your sacrifices, nor are your burnt
offerings always before Me. 9. I will not take a bull from your
house, nor he-goats from your pens. 10. For all the beasts of the
forest are Mine, the cattle on a thousand mountains. 11. I know
all the fowl of the mountains, and the creeping things of the
field are with Me. 12. If I were hungry I would not tell you, for
the world and all it contains are Mine. 13. Do I eat the flesh of
bulls or drink the blood of he-goats? 14. Offer God a
thanksgiving sacrifice and pay your vows to the Most High. 15.
And call to Me on a day of distress; I will rescue you and you will
honor Me.“
16. But to the wicked God says, "For what reason do you
recount My statutes, and invoke My covenant? 17. For you hate
reproof and cast My words behind you. 18. When you see a
thief, you ran with him, and you join in with adulterers. 19. You
let your mouth spew evil, and you accustom your tongue to
deceit. 20. You sit and talk against your brother; you slander
your mother's son. 21. You have done these things and I
remained silent; you imagine that I was like you. I will contend
with you and set it before your eyes.
22. Understand this now, you who have forgotten God, lest I tear
[you] apart, and there will be no one to save [you]. 23. The one
whose sacrifice is thanksgiving honors Me, and to the one who
sets/makes fixed his path, I will show him the salvation of God.

'מזמור נ
ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף

God’s revelation
to His followers
in Zion

התגלות ה' אל
חסידיו בציון

א

:ִמ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש עַ ד ְמבֹאֹו

ֹלהים ה' ִדבֶ ר וַיִ ְק ָרא אָ ֶרץ
ִ ֱאֵ ל א

: ַהֹופיע
ִ
ֹלהים
ִ ֱא

ִמ ִציֹון ִמכְ לַ ל יֹ ִפי

ב

וְאַ ל יֶחֱ ַרש

ֹלהינּו
ֵ ֱיָב ֹא א

ג

:ּוס ִביבָ יו נִ ְשעֲ ָרה ְמאֹ ד
ְ

אֵ ש ְלפָ נָיו ת ֹאכֵל

:וְאֶ ל ָהאָ ֶרץ לָ ִדין עַ מֹו

י ְִק ָרא אֶ ל ַה ָש ַמיִם ֵמעָ ל

ד

:יתי עֲ לֵ י זָבַ ח
ִ כ ְֹר ֵתי ְב ִר

ידי
ָ ִא ְספּו ִלי חֲ ִס

ה

:ֹלהים שֹ פֵ ט הּוא ֶסלָ ה
ִ ֱכִ י א

ַויַגִ ידּו ָש ַמיִם ִצ ְדקֹו

ו

ידה בָ ְך
ָ י ְִש ָראֵ ל וְאָ ִע

ִש ְמעָ ה עַ ִמי וַאֲ ַדבֵ ָרה

ז

:ֹלהיָך אָ נֹכִ י
ֶ ֱֹלהים א
ִ ֱא

Listening to God’s
words instead of
bringing sacrifices

The sins of the
wicked & rebuke
to hear reproof

Those who forget
God and the
righteous who
walk in His ways

'לשמוע בקול ה
במקום קרבנות

:ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד
ֶ
ו

יחָך
ֶ ִל ֹא עַ ל זְ בָ ֶחיָך אֹוכ

ח

:תּודים
ִ ִַמ ִמכְ ְלאֹ ֶתיָך ע

יתָך פָ ר
ְ ֵל ֹא אֶ ַקח ִמב

ט

:ְב ֵהמֹות ְב ַה ְר ֵרי אָ לֶ ף

כִ י ִלי כָל ַחיְתֹו יָעַ ר

י

:וְזִ יז ָש ַדי ִע ָמ ִדי

י ַָד ְע ִתי כָל עֹוף ָה ִרים

יא

:ּומֹלאָ ּה
ְ כִ י ִלי ֵתבֵ ל

ִאם אֶ ְרעַ ב ל ֹא אֹ ַמר לָ ְך

יב

:תּודים אֶ ְש ֶתה
ִ ַו ְַדם ע

ַהאֹוכַל ְב ַשר אַ ִב ִירים

יג

:ְשלֵ ם ְלעֶ ְליֹון נְ ָד ֶריָך
ַ ו

תֹודה
ָ אֹלהים
ִ
ֵזְ בַ ח ל

יד

:ּותכ ְַב ֵדנִ י
ְ אֲ ַחלֶ ְצָך

ּוק ָראֵ נִ י ְביֹום צָ ָרה
ְ

טו

ַמה ְלָך ְל ַספֵ ר חֻ ָקי

ֹלהים
ִ ֱוְלָ ָר ָשע אָ ַמר א

טז

:יתי עֲ לֵ י ִפיָך
ִ ו ִַת ָשא ְב ִר

חטאי הרשעים
ותוכחה לשמוע
מוסר

:ו ַַת ְשלֵ ְך ְדבָ ַרי אַ חֲ ֶריָך

מּוסר
ָ
ֵאת
ָ וְאַ ָתה ָשנ

יז

:ו ְִעם ְמנָאֲ ִפים ֶח ְל ֶקָך

ית גַ נָב ו ִַת ֶרץ ִעמֹו
ָ ִאם ָר ִא

יח

:ּולשֹונְ ָך ַת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה
ְ

ִפיָך ָשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה

יט

:ְבבֶ ן ִא ְמָך ִת ֶתן ד ִֹפי

ֵת ֵשב ְבאָ ִחיָך ְת ַדבֵ ר

כ

ית הֱ יֹות אֶ ְהיֶה כָמֹוָך
ָ ִד ִמ

ית ו ְֶהחֱ ַר ְש ִתי
ָ אֵ לֶ ה עָ ִש

כא

:אֹוכִ יחֲ ָך וְאֶ עֶ ְרכָה ְלעֵ ינֶיָך
שוכחי ה' והצדיק
ההולך בדרכו

:פֶ ן אֶ ְטרֹף וְאֵ ין ַמ ִציל
:ֹלהים
ִ ְֱשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע א
ָ ו

לֹוּה
ַ ֱִבינּו נָא ז ֹאת שֹכְ ֵחי א

כב

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
ָ זֹבֵ ַח

כג

מזמור נ'
א

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף

ֹלהים ה' ִדבֶ ר וַיִ ְק ָרא אָ ֶרץ
אֵ ל אֱ ִ

ִמ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש עַ ד ְמבֹאֹו:

ב

ִמ ִציֹון ִמכְ לַ ל יֹ ִפי

הֹופיעַ :
ִ
ֹלהים
אֱ ִ

ג

ֹלהינּו
יָב ֹא אֱ ֵ

וְאַ ל יֶחֱ ַרש

אֵ ש ְלפָ נָיו ת ֹאכֵל

ּוס ִביבָ יו נִ ְשעֲ ָרה ְמאֹ ד:
ְ

ד

י ְִק ָרא אֶ ל ַה ָש ַמיִם ֵמעָ ל

וְאֶ ל ָהאָ ֶרץ לָ ִדין עַ מֹו:

ה

ידי
ִא ְספּו ִלי חֲ ִס ָ

יתי עֲ לֵ י זָבַ ח:
כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ

ו

ַויַגִ ידּו ָש ַמיִם ִצ ְדקֹו

ֹלהים שֹ פֵ ט הּוא ֶסלָ ה:
כִ י אֱ ִ

ז

ִש ְמעָ ה עַ ִמי וַאֲ ַדבֵ ָרה

ידה בָ ְך
י ְִש ָראֵ ל וְאָ ִע ָ

ֹלהים ה'
אֵ ל אֱ ִ
ִדבֶ ר וַיִ ְק ָרא אָ ֶרץ

ֹלהינּו
יָב ֹא אֱ ֵ
וְאַ ל יֶחֱ ַרש

התגלות ה' אל
חסידיו בציון

ידי
ִא ְספּו ִלי חֲ ִס ָ

י ְִק ָרא אֶ ל
ַה ָש ַמיִם
ֵמעָ ל
יתי עֲ לֵ י זָבַ ח
כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ

יתי עֲ לֵ י זָבַ ח
כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ
ִש ְמעָ ה עַ ִמי
וַאֲ ַדבֵ ָרה

ֹלהיָך אָ נֹכִ י:
ֹלהים אֱ ֶ
אֱ ִ
ח

יחָך
ל ֹא עַ ל זְ בָ ֶחיָך אֹוכִ ֶ

ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד:
ֶ
ו

ט

יתָך פָ ר
ל ֹא אֶ ַקח ִמבֵ ְ

תּודים:
ִמ ִמכְ ְלאֹ ֶתיָך עַ ִ

י

כִ י ִלי כָל ַחיְתֹו יָעַ ר

ְב ֵהמֹות ְב ַה ְר ֵרי אָ לֶ ף:

יא

י ַָד ְע ִתי כָל עֹוף ָה ִרים

וְזִ יז ָש ַדי ִע ָמ ִדי:

יב

ִאם אֶ ְרעַ ב ל ֹא אֹ ַמר לָ ְך

ּומֹלאָ ּה:
כִ י ִלי ֵתבֵ ל ְ

יג

ַהאֹוכַל ְב ַשר אַ ִב ִירים

תּודים אֶ ְש ֶתה:
ו ְַדם עַ ִ

יד

תֹודה
אֹלהים ָ
ִ
זְ בַ ח לֵ

ְשלֵ ם ְלעֶ ְליֹון נְ ָד ֶריָך:
ו ַ

טו

ּוק ָראֵ נִ י ְביֹום צָ ָרה
ְ

ּותכ ְַב ֵדנִ י:
אֲ ַחלֶ ְצָך ְ

טז

ֹלהים
וְלָ ָר ָשע אָ ַמר אֱ ִ

ַמה ְלָך ְל ַספֵ ר חֻ ָקי

ל ֹא עַ ל זְ בָ חֶ יָך אֹוכִ יחֶ ָך

לשמוע בקול ה'
במקום קרבנות

אֹלהים
ִ
זְ בַ ח לֵ
תֹודה ...אֲ חַ לֶ צְ ָך
ָ
ּותכ ְַב ֵדנִ י
ְ

ּוק ָראֵ נִ י
ְ
ְביֹום צָ ָרה

יתי עֲ לֵ י ִפיָך
ו ִַת ָשא ְב ִר ִ

יתי עֲ לֵ י ִפיָך:
ו ִַת ָשא ְב ִר ִ
יז

מּוסר
ָ
ֵאת
וְאַ ָתה ָשנ ָ

ו ַַת ְשלֵ ְך ְדבָ ַרי אַ חֲ ֶריָך:

יח

ית גַ נָב ו ִַת ֶרץ ִעמֹו
ִאם ָר ִא ָ

ו ְִעם ְמנָאֲ ִפים ֶח ְל ֶקָך:

יט

ִפיָך ָשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה

ּולשֹונְ ָך ַת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה:
ְ

כ

ֵת ֵשב ְבאָ ִחיָך ְת ַדבֵ ר

ְבבֶ ן ִא ְמָך ִת ֶתן ד ִֹפי:

כא

ית ו ְֶהחֱ ַר ְש ִתי
אֵ לֶ ה עָ ִש ָ

ית הֱ יֹות אֶ ְהיֶה כָמֹוָך
ִד ִמ ָ

ו ַַת ְשלֵ ְך
ְדבָ ַרי אַ חֲ ֶריָך
חטאי הרשעים
ותוכחה לשמוע
מוסר

ִפיָך ָשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה
ֵת ֵשב
ְבאָ ִחיָך
ְת ַדבֵ ר

ית
אֵ לֶ ה עָ ִש ָ
ו ְֶהחֱ ַר ְש ִתי

אֹוכִ יחֲ ָך
וְאֶ עֶ ְרכָה ְלעֵ ינֶיָך

אֹוכִ יחֲ ָך וְאֶ עֶ ְרכָה ְלעֵ ינֶיָך:
כב

לֹוּה
ִבינּו נָא ז ֹאת שֹכְ ֵחי אֱ ַ

כג

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
זֹבֵ ַח ָ

ל ֹא עַ ל
זְ בָ חֶ יָך אֹוכִ יחֶ ָך

פֶ ן אֶ ְטרֹף וְאֵ ין ַמ ִציל:
ֹלהים:
ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע אֱ ִ
ו ָ

שוכחי ה' והצדיק
ההולך בדרכו

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
ָ
זֹבֵ חַ

סמיכות המזמור בספר תהלים

קשרים עם ספרים אחרים

נ' ,כִ :בינּו נָא ז ֹאת שֹ כְ חֵ י
יקר וְל ֹא י ִָבין נִ ְמ ַשל כ ְַב ֵהמֹות נִ ְדמּו
מ"ט ,ד.כא :ו ְָהגּות ִל ִבי ְתבּונֹות ...אָ ָדם ִב ָ
לֹוּה
אֱ ַ
ירא כִ י יַעֲ ִשר ִאיש כִ י י ְִרבֶ ה כְ בֹוד בֵ יתֹו:
מ"ט ,יז-יח :אַ ל ִת ָ
תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
ָ
ּותכ ְַב ֵדנִ י ...זֹבֵ חַ
נ' ,יז-כג :אֲ חַ לֶ צְ ָך ְ
כִ י ל ֹא ְבמֹותֹו י ִַקח ַהכֹל ל ֹא י ֵֵרד אַ חֲ ָריו כְ בֹודֹו:
מ"ט ,בִ :ש ְמעּו ז ֹאת כָל
מ"ח ,ט :כַאֲ ֶשר ָש ַמ ְענּו כֵן ָר ִאינּו ְב ִעיר ה' צְ בָ אֹות
ָהעַ ִמים
מ"ח : ,יְפֵ ה נֹוף ְמשֹוש כָל ָהאָ ֶרץ ַהר צִ יֹון י ְַרכְ ֵתי צָ פֹון ִק ְריַת ֶמלֶ ְך ָרב

נ' ,זִ :ש ְמעָ ה עַ ִמי
וַאֲ ַדבֵ ָרה
הֹופיעַ
ִ
ֹלהים
נ' ,בִ :מצִ יֹון ִמכְ לַ ל יֹ ִפי אֱ ִ

ארן
הֹופיעַ ֵמ ַהר פָ ָ
ִ
דברים ל"ג ,ב :ה' ִמ ִסינַי בָ א ְוז ַָרח ִמ ֵש ִעיר לָ מֹו
דברים ה' ,כב :וְעַ ָתה לָ ָמה נָמּות כִ י ת ֹאכְ לֵ נּו ָהאֵ ש ַהגְ דֹלָ ה ַהז ֹאת
אתיָך ֵמאֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ִמבֵ ית עֲ בָ ִדים....
ֹלהיָך אֲ ֶשר הֹוצֵ ִ
שמות כ' ,ב.יג :אָ נֹכִ י ה' אֱ ֶ
ל ֹא ִתנְ אָ ף ל ֹא ִתגְ נֹב
שמות כ"ד ,ה-ח :וַיִ ְשלַ ח אֶ ת נַעֲ ֵרי ְבנֵי ִי ְש ָראֵ ל ַויַעֲ לּו עֹ ֹלת וַיִ זְ ְבחּו זְ בָ ִחים ְשלָ ִמים
ֹאמר ִהנֵה ַדם ַה ְב ִרית אֲ ֶשר כ ַָרת ה' ִע ָמכֶם עַ ל כָל ַה ְדבָ ִרים ָהאֵ לֶ ה
לַ ה' פָ ִרים ...וַי ֶ

תהלים נ' ,ב.ג.ה.ז.יחִ :מצִ יֹון ִמכְ לַ ל יֹ ִפי
הֹופיעַ  ...אֵ ש ְלפָ נָיו ת ֹאכֵל...
ִ
ֹלהים
אֱ ִ
ידי
ֹלהיָך אָ נֹכִ ָיִ ....א ְספּו ִלי חֲ ִס ָ
ֹלהים אֱ ֶ
אֱ ִ
יתי עֲ לֵ י זָבַ ח ...ל ֹא עַ ל זְ בָ חֶ יָך
כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ
ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד ִ ...אם
ֶ
אֹוכִ יחֶ ָך ו
ית גַ נָב ו ִַת ֶרץ ִעמֹו ו ְִעם ְמנָאֲ ִפים
ָר ִא ָ
חֶ ְל ֶקך

ֹאמרּו כְ ִלילַ ת יֹ ִפי ָמשֹוש ְלכָל ָהאָ ֶרץ
איכה ב' ,טו :הֲ ז ֹאת ָה ִעיר ֶשי ְ
ֹלהים ה' ִדבֶ ר וַיִ ְק ָרא
נ' ,א :אֵ ל אֱ ִ
אָ ֶרץ ִמ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש עַ ד ְמבֹאֹו

קי"ג ,גִ :מ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש
עַ ד ְמבֹואֹו ְמהֻ לָ ל ֵשם ה'

מלאכי א' ,יא :כִ י ִמ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש וְעַ ד ְמבֹואֹו גָ דֹול ְש ִמי בַ גֹויִם ...כִ י גָ דֹול ְש ִמי בַ גֹויִם אָ ַמר ה' צְ בָ אֹות

מזמור נ'

א

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף

מזמור נ"א

א

לַ ְמנַצֵ ַח ִמזְ מֹור ְל ָדוִד:

ֹלהים ה' ִדבֶ ר וַיִ ְק ָרא אָ ֶרץ
אֵ ל אֱ ִ

ִמ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש עַ ד ְמבֹאֹו:

ב

ְבבֹוא אֵ לָ יו נ ָָתן ַהנ ִָביא

כַאֲ ֶשר בָ א אֶ ל בַ ת ָשבַ ע:

ב

ִמ ִציֹון ִמכְ לַ ל יֹ ִפי

הֹופיעַ :
ִ
ֹלהים
אֱ ִ

ג

ֹלהים כְ ַח ְס ֶדָך
ָחנֵנִ י אֱ ִ

כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמ ֵחה ְפ ָשעָ י:

ג

ֹלהינּו
יָב ֹא אֱ ֵ

וְאַ ל יֶחֱ ַרש

ד

ֶה ֶרב כ ְַב ֵסנִ י ֵמעֲ ֹונִ י

אתי ַטהֲ ֵרנִ י:
ּומ ַח ָט ִ
ֵ

אֵ ש ְלפָ נָיו ת ֹאכֵל

ּוס ִביבָ יו נִ ְשעֲ ָרה ְמאֹ ד:
ְ

ה

כִ י ְפ ָשעַ י אֲ נִ י אֵ ָדע

אתי נֶגְ ִדי ָת ִמיד:
ו ְַח ָט ִ

ד

י ְִק ָרא אֶ ל ַה ָש ַמיִם ֵמעָ ל

וְאֶ ל ָהאָ ֶרץ לָ ִדין עַ מֹו:

ו

אתי
ְלָך ְלבַ ְדָך ָח ָט ִ

יתי
ו ְָה ַרע ְבעֵ ינֶיָך עָ ִש ִ

ה

ידי
ִא ְספּו ִלי חֲ ִס ָ

יתי עֲ לֵ י זָבַ ח:
כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ

ְל ַמעַ ן ִת ְצ ַדק ְב ָד ְב ֶרָך

ִתזְ כֶה ְב ָש ְפ ֶטָך:

ו

ַויַגִ ידּו ָש ַמיִם ִצ ְדקֹו

ֹלהים שֹ פֵ ט הּוא ֶסלָ ה:
כִ י אֱ ִ

ז

ֵהן ְבעָ וֹון חֹולָ ְל ִתי

ּוב ֵח ְטא יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמי:
ְ

ז

ִש ְמעָ ה עַ ִמי וַאֲ ַדבֵ ָרה

ידה בָ ְך
י ְִש ָראֵ ל וְאָ ִע ָ

ח

ֵהן אֱ ֶמת ָחפַ ְצ ָת בַ טֻ חֹות

תֹודיעֵ נִ י:
ּוב ָסתֻ ם ָחכְ ָמה ִ
ְ

ט

ְת ַח ְטאֵ נִ י ְבאֵ זֹוב וְאֶ ְט ָהר

ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין:
ְתכ ְַב ֵסנִ י ִ

ח

יחָך
ל ֹא עַ ל זְ בָ ֶחיָך אֹוכִ ֶ

ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד:
ֶ
ו

י

ַת ְש ִמיעֵ נִ י ָששֹון ו ְִש ְמ ָחה

ית:
ָתגֵ ְלנָה עֲ צָ מֹות ִדכִ ָ

ט

יתָך פָ ר
ל ֹא אֶ ַקח ִמבֵ ְ

תּודים:
ִמ ִמכְ ְלאֹ ֶתיָך עַ ִ

יא

ַה ְס ֵתר פָ נֶיָך ֵמחֲ ָטאָ י

ֹתי ְמ ֵחה:
ְוכָל עֲ ֹונ ַ

י

כִ י ִלי כָל ַחיְתֹו יָעַ ר

ְב ֵהמֹות ְב ַה ְר ֵרי אָ לֶ ף:

יב

ֹלהים
לֵ ב ָטהֹור ְב ָרא ִלי אֱ ִ

ְרּוח נָכֹון ַח ֵדש ְב ִק ְר ִבי:
ו ַ

יא

י ַָד ְע ִתי כָל עֹוף ָה ִרים

וְזִ יז ָש ַדי ִע ָמ ִדי:

יג

אַ ל ַת ְש ִליכֵנִ י ִמ ְלפָ נֶיָך

ְרּוח ָק ְד ְשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י:
ו ַ

יב

ִאם אֶ ְרעַ ב ל ֹא אֹ ַמר לָ ְך

ּומֹלאָ ּה:
כִ י ִלי ֵתבֵ ל ְ

יד

ָה ִשיבָ ה ִלי ְששֹון י ְִשעֶ ָך

ְרּוח נְ ִדיבָ ה ִת ְס ְמכֵנִ י:
ו ַ

יג

ַהאֹוכַל ְב ַשר אַ ִב ִירים

תּודים אֶ ְש ֶתה:
ו ְַדם עַ ִ

טו

אֲ לַ ְמ ָדה פֹ ְש ִעים ְד ָרכֶיָך

ו ְַח ָט ִאים אֵ לֶ יָך יָשּובּו:

יד

תֹודה
אֹלהים ָ
ִ
זְ בַ ח לֵ

ְשלֵ ם ְלעֶ ְליֹון נְ ָד ֶריָך:
ו ַ

טז

ֹלהי ְתשּועָ ִתי ְת ַרנֵן ְלשֹונִ י ִצ ְד ָק ֶתָך:
ֹלהים אֱ ֵ
ַה ִצילֵ נִ י ִמ ָד ִמים אֱ ִ

ֹלהיָך אָ נֹכִ י:
ֹלהים אֱ ֶ
אֱ ִ

טו

ּוק ָראֵ נִ י ְביֹום צָ ָרה
ְ

ּותכ ְַב ֵדנִ י:
אֲ ַחלֶ ְצָך ְ

יז

אֲ ֹדנָי ְשפָ ַתי ִת ְפ ָתח

ּופי יַגִ יד ְת ִהלָ ֶתָך:
ִ

טז

ֹלהים
וְלָ ָר ָשע אָ ַמר אֱ ִ

ַמה ְלָך ְל ַספֵ ר חֻ ָקי

יח

כִ י ל ֹא ַת ְחפֹ ץ זֶבַ ח וְאֶ ֵתנָה

עֹוָהל ל ֹא ִת ְרצֶ ה:

יט

רּוח נִ ְשבָ ָרה
ַ
ֹלהים
זִ ְב ֵחי אֱ ִ

ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה:
לֵ ב נִ ְשבָ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ

יז

מּוסר
ָ
ֵאת
וְאַ ָתה ָשנ ָ

ו ַַת ְשלֵ ְך ְדבָ ַרי אַ חֲ ֶריָך:

כ

יטיבָ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון
ֵה ִ

ְרּושלָ ִם:
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָ

יח

ית גַ נָב ו ִַת ֶרץ ִעמֹו
ִאם ָר ִא ָ

ו ְִעם ְמנָאֲ ִפים ֶח ְל ֶקָך:

כא

אָ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְב ֵחי צֶ ֶדק עֹולָ ה ְוכ ִָליל אָ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָ ִרים:

יט

ִפיָך ָשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה

ּולשֹונְ ָך ַת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה:
ְ

כ

ֵת ֵשב ְבאָ ִחיָך ְת ַדבֵ ר

ְבבֶ ן ִא ְמָך ִת ֶתן ד ִֹפי:

ֹלהים שֹפֵ ט הּוא ֶסלָ ה
נ' ,וַ :ויַגִ ידּו ָש ַמיִם צִ ְדקֹו כִ י אֱ ִ

כא

ית ו ְֶהחֱ ַר ְש ִתי
אֵ לֶ ה עָ ִש ָ

ית הֱ יֹות אֶ ְהיֶה כָמֹוָך
ִד ִמ ָ

ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד
ֶ
נ' ,ח :ו

יתי עֲ לֵ י ִפיָך:
ו ִַת ָשא ְב ִר ִ

אֹוכִ יחֲ ָך וְאֶ עֶ ְרכָה ְלעֵ ינֶיָך:
כב

לֹוּה
ִבינּו נָא ז ֹאת שֹכְ ֵחי אֱ ַ

כג

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
זֹבֵ ַח ָ

פֶ ן אֶ ְטרֹף וְאֵ ין ַמ ִציל:
ֹלהים:
ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע אֱ ִ
ו ָ

סמיכות המזמור בספר תהלים

נ"א ,וְ :ל ַמעַ ן ִתצְ ַדק ְב ָד ְב ֶרָך ִתזְ כֶה
ְב ָש ְפ ֶטָך
אתי נֶגְ ִדי ָת ִמיד
נ"א ,ה :וְחַ ָט ִ

נ"א ,כא :אָ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק עֹולָ ה
ְעֹוֹלתיָך
ֶ
נ' ,ח-ט :ל ֹא עַ ל זְ בָ חֶ יָך אֹוכִ יחֶ ָך ו
יתָך פָ ר...
ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד :ל ֹא אֶ ַקח ִמבֵ ְ
ְוכ ִָליל אָ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָ ִרים
ּופי יַגִ יד
נ"א ,טז-יזְ :ת ַרנֵן ְלשֹונִ י צִ ְד ָק ֶתָך :אֲ ֹדנָי ְשפָ ַתי ִת ְפ ָתח ִ
ּולשֹונְ ָך ַתצְ ִמיד ִמ ְר ָמה:
נ' ,יטִ :פיָך ָשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה ְ
ְת ִהלָ ֶתָך:
נ' ,ו.חַ :ויַגִ ידּו ָש ַמיִם צִ ְדקֹו...ל ֹא עַ ל זְ בָ חֶ יָך אֹוכִ יחֶ ָך
נ"א ,כא ... :אָ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְבחֵ י צֶ ֶדק
ֹלהים:
ֵשע אֱ ִ
תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י ְו ָשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ַ
ָ
נ' ,כג :זֹבֵ חַ
נ"א ,יד-טוָ :ה ִשיבָ ה ִלי ְששֹון ִי ְשעֶ ָך ...אֲ לַ ְמ ָדה פֹ ְש ִעים ְד ָרכֶיָך

Mizmor 50, 23: The one whose sacrifice is thanksgiving honors Me,
and to the one who makes fixed his path, I will show him the salvation of God.

:ֹלהים
ִ ְֱשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע א
ָ תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י ו
ָ
(כג) זֹבֵ ַח
 וכל שכן מי שישים- 'ְשם ֶּד ֶּרְך
ָׂ  'ו:רד"ק
דרכו כלומר שיתקן דרכו ולבו לטוב
.ולא יצטרך לזבח
RaDaK: 'and sets/makes fixed
his path' – and even more so
one who corrects his path and
heart for the good and won’t
need to bring a sacrifice

ְשם ֶּד ֶּרְך' מי התברר לו
ָׂ  'ו:אבן עזרא
הדרך הישר כמו ' ְוי ִָׁׂשימּו ְוי ְַשכִׁ ילּו' (ישעיה
' כ) והנה טעם 'י ִָׁׂשימּו' כמו 'י ְַשכִׁ ילּו,מ"א
Ibn Ezra: 'and sets/makes fixed his
path' to whomever the straight
path is clear like 'and pay attention
and understand' (Isaiah 41, 20)
and the meaning of 'pay attention'
is like 'understand’

 ָה ִשיבָ ה ִלי ְששֹון:טו- יד,נ"א
 אֲ לַ ְמ ָדה פֹ ְש ִעים ְד ָרכֶיָך... י ְִשעֶ ָך
:וְחַ ָט ִאים אֵ לֶ יָך יָשּובּו

 השב אלי מלמד- 'ְשם ֶּד ֶּרְך
ָׂ  'ו:רש"י
ָׂ 'ו
 'אַ ְראֶּ ּנּו ְבי ֵַשע,ְשם ֶּד ֶּרְך' לחוטאים לשוב
ִׁ ֱא
) (כת"י מדוייקים.'ֹלהים
Rashi: for the one who returns to
Me, he teaches and prepares the
way for sinners to return (to Me) –
‘I will show him My salvation’.

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
ָ
ַ זֹבֵ ח: כג,'נ
:ֹלהים
ִ ֱֵשע א
ַ ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי
ָ ו

סמיכות המזמור
בספר תהלים

Mizmor 50, 23: The one whose sacrifice is thanksgiving honors Me,
and to the one who makes fixed his path, I will show him the salvation of God.

ֹלהים:
ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע אֱ ִ
תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י ו ָ
ָ
(כג) זֹבֵ ַח

מועד קטן ה' ע"א

סוטה ה' ע"ב

סנהדרין מ"ג ע"ב

אמר רבי יהושע בן לוי :כל הזובח את יצרו
אמר רבי יהושע בן לוי :בא וראה כמה גדולים
אמר רבי שמעון בן פזי:
ומתודה עליו ,מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו
נמוכי הרוח לפני הקב"ה ,שבשעה שבית
רמז לציון קברות מן
להקדוש ברוך הוא בשני עולמים העולם הזה
המקדש קיים ,אדם מקריב עולה  -שכר עולה
התורה מנין?  ...רבינא
ּתֹודה ְיכ ְַב ָׂדנְ נִׁ י'
ָׂ
בידו ,מנחה  -שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו והעולם הבא דכתיב 'זֹבֵ חַ
ְשם ֶּד ֶּרְך אַ ְראֶּ ּנּו
אמר' :ו ָׂ
(תהלים נ' ,כג).
שפלה ,מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל
ֹלהים' (תהלים נ',
ְבי ֵַשע אֱ ִׁ -
ואמר רבי יהושע בן לוי :בזמן שבית המקדש
ֹלהים רּוחַ
הקרבנות כולם ,שנאמר' :זִׁ ְבחֵ י אֱ ִׁ -
כג).
אמר רבי יהושע בן לוי :כל נִׁ ְשבָׂ ָׂרה' (תהלים נ"א ,יט); ולא עוד ,אלא שאין קיים ,אדם מקריב עולה  -שכר עולה בידו,
מנחה  -שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו
השם אורחותיו זוכה ורואה תפלתו נמאסת ,שנאמר' :לֵ ב נִׁ ְשבָׂ ר וְנִׁ ְדכֶּה אֱ -
שפלה  -מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל
ֹלהים ל ֹא ִׁת ְבזֶּה' (תהלים נ"א ,יט); ואמר רבי
ִׁ
בישועתו של הקדוש ברוך
ֹלהים רּוחַ
יהושע בן לוי :כל השם אורחותיו בעולם הזה  -הקרבנות כולן שנאמר 'זִׁ ְבחֵ י אֱ ִׁ -
ְשם ֶּד ֶּרְך'
הוא ,שנאמר 'ו ָׂ
ְשם נִׁ ְשבָׂ ָׂרה' (תהלים נ"א ,יט); ולא עוד ,אלא שאין
(תהלים נ' ,כג)  -אל תקרי זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר' :ו ָׂ
תפלתו נמאסת ,שנאמר' :לֵ ב נִׁ ְשבָׂ ר וְנִׁ ְדכֶּה אֱ -
ֹלהים' (תהלים נ' ,כג) -
ְשם ֶּד ֶּרְך אַ ְראֶּ ּנּו ֶּד ֶּרְך אַ ְראֶּ ּנּו ְבי ֵַשע אֱ ִׁ -
ְשם' אלא 'ו ָׂ
'ו ָׂ
ֹלהים ל ֹא ִׁת ְבזֶּה' (תהלים נ"א ,יט).
ִׁ
ְשם ֶּד ֶּרְך'.
ְשם' אלא 'ו ָׂ
אל תקרי 'ו ָׂ
ֹלהים'.
ְבי ֵַשע אֱ ִׁ -
תהלים נ"א ,יט  תהלים נ' ,כג

תהלים נ' ,כג  תהלים נ"א ,יט

Mizmor 50, 23: The one whose sacrifice is thanksgiving honors Me,
and to the one who sets/makes fixed his path, I will show him the salvation of God.

:ֹלהים
ִ ְֱשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע א
ָ תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י ו
ָ
 כג) זֹבֵ ַח,(נ
Sanhedrin 43:

Sota 5:

Moed Katan 5.

Rabbi Yehoshua ben Levi said: whoever
sacrifices his inclination and confesses, it is
as if he honored the Holy One Blessed Be
He in two worlds, in this world and in the
World to Come as it is written: the one
whose sacrifice is thanksgiving honors Me
(Tehillim 50, 23). And Rabbi Yehoshua ben
Levi said: while the Temple was standing,
one who sacrificed a burnt offering - they
received the reward for the burnt offering, if
one brought a meal offering – they received
the reward for the meal offering, but for
someone who was humble, he was
considered to have sacrificed all of the
sacrifices as it is written: The sacrifices to
God are a broken spirit (Tehillim 51, 19);
and not only that, but his prayers are not
rejected as it is written: O God, You will not
reject a broken and crushed heart (Tehillim
51, 19)

Rabbi Yehoshua ben Levi said: come and
see how great the humble are before God,
while the Temple was standing, one brought
a burnt offering - received the reward for the
burnt offering, if one brought a meal offering
– they received the reward for the meal
offering, but for someone who was humble,
he was considered to have sacrificed all of
the sacrifices as it is written: The sacrifices
to God are a broken spirit (Tehillim 51, 19);
and not only that, but his prayers are not
rejected as it is written: O God, You will not
reject a broken and crushed heart (Tehillim
51, 19): And Rabbi Yehoshua ben Levi said:
whoever makes his path in this world, merits
to see God’s salvation, as it is written
(Tehillim 50, 23), read it as his path is
there )ושם
ָׂ ), instead of sets/makes fixed
(ְשם
ָׂ )ו

Rabbi Shimon ben Pazi
said: Where does the
Torah hint that graves
should be
marked?...Rabina says:
'and to the one who
sets/makes fixed his path,
I will show to him the
salvation of God‘ (Tehillim
50, 23) Rabbi Yehoshua
ben Levi said: whoever
makes his path in this
world, merits to see God’s
salvation, as it is written
(Tehillim 50, 23), don’t
read it as sets/makes
fixed )ְשם
ָׂ )ו, but rather as
there )ושם
ָׂ ), i.e. and there
is the path that I will show
him God’s salvation

ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע
תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י ו ָ
ָ
(כג) זֹבֵ ַח
ֹלהים:
אֱ ִ
סוטה ה' ע"ב :ואמר רבי יהושע בן לוי :כל השם אורחותיו בעולם הזה  -זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר:
ְשם ֶּד ֶּרְך'.
ְשם' אלא 'ו ָׂ
ֹלהים' (תהלים נ' ,כג)  -אל תקרי 'ו ָׂ
ְשם ֶּד ֶּרְך אַ ְראֶּ ּנּו ְבי ֵַשע אֱ ִׁ -
'ו ָׂ

רמב"ם (שמונה פרקים) ..." :וכאשר יהיה האדם שוקל
פעולותיו תמיד ,ומכוון לאמצען  -יהיה במדרגה העליונה
ממדרגות בני האדם ,ובזה יתקרב אל ה' וישיג מה שאצלו,
וזוהי השלמה שבדרכי העבודה .וכבר זכרו החכמים זה
הענין ,ואמרו עליו בזו הלשון" :כל השם ארחותיו  -זוכה
ְשם ֶּד ֶּרְך אַ ְראֶּ ּנּו
ורואה בישועתו של הקב"ה ,שנאמר' :ו ָׂ
ְשם ֶּד ֶּרְך' אלא:
ֹלהים' (תהלים נ' ,כג)  -אל תקרי' :ו ָׂ
ְבי ֵַשע אֱ ִׁ -
ְשם ֶּד ֶּרְך' .ושומה היא ההערכה והאומדן...
'ו ָׂ
רמב"ם הלכות דעות פ"א ה"ד:
הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל
הדעות שיש לו לאדם ,והיא הדעה שהיא רחוקה משתי
הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו ,לפיכך צוו
חכמים הראשונים שיהא אדם ָׂשם דעותיו תמיד ומשער
אותם ומכוין אותם בדרך האמצעית ,כדי שיהא שלם
בגופו...

ויקרא רבה (פר' צו פרשה ט):
ְשם ֶּד ֶּרְך'  -שהראה לשבים את
'ו ָׂ
ְשם ֶּד ֶּרְך'  -אלו
הדרך ...ד"א 'ו ָׂ
סופרים ומשנים שהן מלמדין
את התינוקות באמונה ...ד"א
ְשם ֶּד ֶּרְך'  -אלו שהן מדליקין
'ו ָׂ
נרות כדי להאיר בהם לרבים
שפת אמת פרשת וארא:
דכ' ושם דרך אראנו בישע
אלקים דרשו חז"ל המשים
אורחותיו היינו ליישר דרכים
המעוקמין כמו שרמזו חז"ל
המדליק נרות במבואות
האפלים זוכה לישועת אלקים

סמיכות המזמור בספר תהלים

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
ָ
נ' ,כג :זֹבֵ חַ
ֹלהים:
ֵשע אֱ ִ
ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ַ
ו ָ

נ"א ,יד-טוָ :ה ִשיבָ ה ִלי ְששֹון
י ְִשעֶ ָך  ...אֲ לַ ְמ ָדה פֹ ְש ִעים ְד ָרכֶיָך

הרב א"י קוק "מוסר אביך":
" ...אבל הדרכים  ...מיוחדים
בכל איש לפי טבעו ומצבו ושכלו
 ...כל אחד לפי ענינו דורש בזה
דרך אחר מיוחד ומצוין ...שיבין
מדברים אחדים כפי הבנתו
בעניני התורה ודרכיה איך הם
פועלים עליו לטובה ולקדושה,
ללכת בדרך זה בעניינים
הפרטיים אשר לו  ...ואם יתן
לבבו להתבונן יוכל כל אחד
להשיג מטבע נפשו דרכי יושר
רבים .וזהו עניין דברי חז"ל "כל
השם אורחותיו בעוה"ז זוכה
ורואה בישועתו של הקב"ה"
(מועד קטן ה' ע"א).

Mizmor 50, 23: The one whose sacrifice is thanksgiving honors Me,
and to the one who sets his path, I will show him the salvation of God.

:ֹלהים
ִ ְֱשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע א
ָ תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י ו
ָ
 כג) זֹבֵ ַח,(נ
: זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר-  כל השם אורחותיו בעולם הזה: ואמר רבי יהושע בן לוי:סוטה ה' ע"ב
.’ְשם ֶּד ֶּרְך
ָׂ ְשם' אלא 'ו
ָׂ  אל תקרי 'ו- ) כג,'ֹלהים' (תהלים נ
ִׁ - ְֱשם ֶּד ֶּרְך אַ ְראֶּ ּנּו ְבי ֵַשע א
ָׂ 'ו
Sotah 5, 72: Rabbi Yehoshua ben Levi said: whoever sets his path in this world, merits to see God’s salvation,
as it is written in Tehillim 50, 23: To the one who sets his path, I will show him the salvation of God.

Rabbi Abraham Isaac Kook “Ethics
of Your Fathers”: But the
ways…are unique for each person
according to their nature and
situation and intellect... Each in
their context requires a different,
unique and excellent way... Let him
understand according to his
capabilities topics in the Torah and
its ways on how they act upon him
for the better and for the holy, to
follow this path in his own private
matters... And if he lets his heart
observe, everyone can achieve
from the nature of their own soul
many ways of integrity. And this is
the essence of our Rabbis words
"whoever sets his path in this
world, will merit and see God’s
salvation" (Moed Katan 5.).

Leviticus Raba (Parashat Tzav 9):

Maimonides (Eight Chapters): "... And when one always

’And set the way' - that showed the
captives the way...Alternatively, 'and
set the way' - these are writers and
teachers who faithfully teach the
children... Alternatively, 'and set the
way' – these are the ones who light
candles so that there will be light for
the many…

considers his actions, and aims at the middle of them, he
will be in the upper level of human levels, and in this he will
become close to God and achieve what he has, and this is
complements in the way of worshipping God. And the Sages
already noted this matter, and said of him specifically:
"Whoever places his steps – merits to see God’s salvation"
as it is written: 'and fixes his path…I will show God’s
salvation' (Psalm 50, 23) - do not read: 'And fixes his path'
but: 'And there is a way'. The word there (in Hebrew) means
estimation and assessment
Maimonides Hilchot Dayot Chapter 1, Halacha 4:
The straight path is the middle path for each trait a person
has, and is the trait that it is equidistant between both
extremes and is not close to either one of them, therefore
the Sages commanded that one always place his traits and
assess them and direct them to the middle, so that he will
be whole in his body...

Sfat Emet Parashat Vaera:
As it is written, 'And set the way I will
show him God’s salvation' our
Rabbis explain that whoever
straightens crooked paths as hinted
by our Rabbis, i.e., lights candles in
dark alleyways merits God’s
salvation

סמיכות המזמור בספר תהלים

 ָה ִשיבָ ה ִלי ְששֹון:טו- יד,נ"א
 אֲ לַ ְמ ָדה פֹ ְש ִעים ְד ָרכֶיָך... י ְִשעֶ ָך

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
ָ
ַ זֹבֵ ח: כג,'נ
:ֹלהים
ִ ֱֵשע א
ַ ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי
ָ ו

מזמור נ"א
II Samuel 12: 1. And the Lord sent Natan to David. And he came to him and
:א לַ ְמנַצֵ חַ ִמזְ מֹור ְל ָדוִד
said to him: "There were two men in one city, one rich, and one poor. 2. The
rich man had very many flocks and herds. 3. But the poor man had nothing,
:ָתן ַהנ ִָביא כַאֲ ֶשר בָ א אֶ ל בַ ת ָשבַ ע
ָ ב ְבבֹוא אֵ לָ יו נ
save one little ewe lamb which he had bought and reared; and it grew up
together with him and his sons; of his bread it would eat, and from his cup it
would drink, and in his bosom it would lie, and it was to him like a daughter. 4.
אמר לֹו ְשנֵי
ֶ ֹ ָתן אֶ ל ָדוִד ַו ָיב ֹא אֵ לָ יו וַי
ָ  (א) וַיִ ְשלַ ח ה' אֶ ת נ:שמואל ב י"ב
And there came a wayfarer to the rich man, and he spared to take of his own
 (ב) ְלעָ ִשיר ָהיָה צ ֹאן:אֲ נ ִָשים ָהיּו ְב ִעיר אֶ חָ ת אֶ חָ ד עָ ִשיר וְאֶ חָ ד ָראש
flock and of his own herd to prepare for the guest that had come to him, and he
 (ג) וְלָ ָרש אֵ ין כֹל כִ י ִאם כִ ְב ָשה אַ חַ ת ְק ַט ָנה אֲ ֶשר:ּובָ ָקר ַה ְרבֵ ה ְמאֹ ד
took the poor man's lamb, and prepared it for the man that had come to him."
5. And David became very angry at the man; and he said to Natan: "As the
ּומ ֹכסֹו ִת ְש ֶתה
ִ ָקנָה ַויְחַ ֶי ָה ו ִַתגְ ַדל ִעמֹו ו ְִעם בָ נָיו י ְַח ָדו ִמ ִפתֹו ת ֹאכַל
Lord lives, the man who has done this is liable to death. 6. And the ewe lamb
 (ד) ַו ָיב ֹא ֵהלֶ ְך ְל ִאיש ֶהעָ ִשיר ַו ַי ְחמֹל:ּובחֵ יקֹו ִת ְשכָב ו ְַת ִהי לֹו כְ בַ ת
ְ
he shall repay fourfold, because he did this thing, and because he had no pity."
ּומ ְב ָקרֹו לַ עֲ שֹות לָ אֹ ֵרחַ ַהבָ א לֹו וַיִ ַקח אֶ ת כִ ְב ַשת ָה ִאיש
ִ לָ ַקחַ ת ִמצ ֹאנֹו
7. And Natan said to David, "You are the man. So says the Lord the God of
אמר
ֶ ֹ  (ה) וַיִ חַ ר אַ ף ָדוִד בָ ִאיש ְמאֹ ד וַי:ָה ָראש ַו ַיעֲ ֶש ָה לָ ִאיש ַהבָ א אֵ לָ יו
Israel: 'I anointed you as king over Israel, and I delivered you from the hand of
ְשלֵ ם
ַ  (ו) וְאֶ ת ַהכִ ְב ָשה י:ָתן חַ י ה' כִ י בֶ ן ָמוֶת ָה ִאיש ָהעֹ ֶשה ז ֹאת
ָ אֶ ל נ
Saul. 8. And I gave you the house of your master and your master's wives in
) (ז:אַ ְרבַ ְע ָתיִם עֵ ֶקב אֲ ֶשר עָ ָשה אֶ ת ַה ָדבָ ר ַהזֶ ה וְעַ ל אֲ ֶשר ל ֹא חָ ָמל
your midst, and I gave you the house of Israel and of Judah; and if that were
too little, then would I add unto you like them and like them. 9. Why have you
ֹלהי י ְִש ָראֵ ל אָ נֹכִ י
ֵ ֱָתן אֶ ל ָדוִד אַ ָתה ָה ִאיש כֹה אָ ַמר ה' א
ָ אמר נ
ֶ ֹ וַי
despised the word of the Lord, to do what is evil in My eyes? You have smitten  (ח) וָאֶ ְתנָה ְלָך:שאּול
ָ ְמ ַש ְח ִתיָך ְל ֶמלֶ ְך עַ ל י ְִש ָראֵ ל וְאָ נֹכִ י ִהצַ ְל ִתיָך ִמ ַיד
Uriah the Hittite with the sword and you have taken his wife for yourself as a
יקָך וָאֶ ְתנָה ְלָך אֶ ת בֵ ית י ְִש ָראֵ ל
ֶ ֵאֶ ת בֵ ית אֲ ֹדנֶיָך וְאֶ ת נְ ֵשי אֲ ֹדנֶיָך ְבח
wife, and you have slain him with the sword of the children of Ammon…
ית אֶ ת ְדבַ ר
ָ ִ (ט) ַמדּועַ בָ ז:ִיהּודה ו ְִאם ְמעָ ט וְאֹ ִספָ ה ְלָך ָכ ֵה ָנה ְוכ ֵָה ָנה
ָ ו
13. And David said to Natan: "I have sinned against the Lord." And Natan said
ית בַ חֶ ֶרב וְאֶ ת ִא ְשתֹו
ָ ִאּור ָיה ַה ִח ִתי ִהכ
ִ ה' לַ עֲ שֹות ָה ַרע ְבעֵ ינַי אֵ ת
to David, "Also the Lord has removed your sin; you shall not die. 16. And
אמר ָדוִד אֶ ל
ֶ ֹ  (יג) וַי...:לָ ַק ְח ָת ְלָך ְל ִא ָשה וְאֹ תֹו ָה ַרגְ ָת ְבחֶ ֶרב ְבנֵי עַ מֹון
David besought God on behalf of the child; and David fasted a fast, and he
came in and slept lying on the ground… 22. And he said, "While the child was
אתָך ל ֹא
ְ ָתן אֶ ל ָדוִד גַם ה' ֶהעֱ ִביר חַ ָט
ָ אמר נ
ֶ ֹ אתי לַ ה' ס וַי
ִ ָתן חָ ָט
ָ נ
yet alive, I fasted and wept, for I said, 'Who knows? Perhaps the Lord will be
ֹלהים ְבעַ ד ַה ָנעַ ר ַו ָיצָ ם ָדוִד צֹום ּובָ א
ִ ֱ (טז) ַויְבַ ֵקש ָדוִד אֶ ת ָהא...:ָתמּות
gracious to me, and the child will live. 23. But now [that] he is dead, why
אמר ְבעֹוד ַה ֶילֶ ד חַ י צַ ְמ ִתי וָאֶ ְב ֶכה כִ י
ֶ ֹ  (כב) וַי...:ְשכַב אָ ְרצָ ה
ָ וְלָ ן ו
should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not
 (כג) וְעַ ָתה ֵמת לָ ָמה זֶ ה אֲ נִ י צָ ם:יֹודעַ וְחַ ַננִ י ה' וְחַ י ַה ָילֶ ד
ֵ אָ ַמ ְר ִתי ִמי
return to me." 24. And David comforted Bat Sheva his wife, and he came to
her, and he lay with her: and she bore a son, and she called his name Solomon;  (כד) ַו ְינַחֵ ם ָדוִד:ַהאּוכַל לַ הֲ ִשיבֹו עֹוד אֲ נִ י הֹ לֵ ְך אֵ לָ יו וְהּוא ל ֹא יָשּוב אֵ לָ י
יה וַיִ ְשכַב ִע ָמּה ו ֵַתלֶ ד בֵ ן ויקרא ו ִַת ְק ָרא
ָ ֶאֵ ת בַ ת ֶשבַ ע ִא ְשתֹו ַו ָיב ֹא אֵ ל
and the Lord loved him. 25. And He sent by the hand of Natan the prophet, and
he called his name Yedidiah for the Lord's sake.
ָתן ַה ָנ ִביא וַיִ ְק ָרא אֶ ת
ָ  (כה) וַיִ ְשלַ ח ְביַד נ:אֶ ת ְשמֹו ְשֹלמֹה ַוה' אֲ ֵהבֹו

:'ְשמֹו י ְִד ְידיָּה בַ עֲ בּור ה
... והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד-  אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה...  גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה:רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ו

Rambam Hilchot Teshuva 7,6: Great, indeed, is repentance for it brings man close to the Shekinah… Yesterday this sinner was hateful to the
presence of God, scorned, ostracized and abominable, and today he is beloved, desirable, close and a friend.

נ"א נ"א ,יג :אַ ל ַת ְש ִליכֵנִ י ִמ ְלפָ נֶיָך
ְרּוח ָק ְד ְשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י:
 51ו ַ

ע"
א
71

י"ד
14

נ"ג
53

מ'
40

ע'
70

ע"א ,ט :אַ ל ַת ְש ִליכֵנִ י ְלעֵ ת
זִ ְקנָה כִ כְ לֹות כ ִֹחי אַ ל ַתעַ זְ בֵ נִ י:
מלכות שלמה ומות דוד

מזמור נ'
א

ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף
ֹלהים ה' ִדבֶ ר וַיִ ְק ָרא אָ ֶרץ
אֵ ל אֱ ִ

ִמ ִמזְ ַרח ֶש ֶמש עַ ד ְמבֹאֹו:

ב

ִמ ִציֹון ִמכְ לַ ל יֹ ִפי

הֹופיעַ :
ִ
ֹלהים
אֱ ִ

ג

ֹלהינּו
יָב ֹא אֱ ֵ

וְאַ ל יֶחֱ ַרש

אֵ ש ְלפָ נָיו ת ֹאכֵל

ּוס ִביבָ יו נִ ְשעֲ ָרה ְמאֹ ד:
ְ

ד

י ְִק ָרא אֶ ל ַה ָש ַמיִם ֵמעָ ל

וְאֶ ל ָהאָ ֶרץ לָ ִדין עַ מֹו:

ה

ידי
ִא ְספּו ִלי חֲ ִס ָ

יתי עֲ לֵ י זָבַ ח:
כ ְֹר ֵתי ְב ִר ִ

ו

ַויַגִ ידּו ָש ַמיִם ִצ ְדקֹו

ֹלהים שֹ פֵ ט הּוא ֶסלָ ה:
כִ י אֱ ִ

ז

ִש ְמעָ ה עַ ִמי וַאֲ ַדבֵ ָרה

ידה בָ ְך
י ְִש ָראֵ ל וְאָ ִע ָ

ֹלהיָך אָ נֹכִ י:
ֹלהים אֱ ֶ
אֱ ִ
ח

יחָך
ל ֹא עַ ל זְ בָ ֶחיָך אֹוכִ ֶ

ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָת ִמיד:
ֶ
ו

ט

יתָך פָ ר
ל ֹא אֶ ַקח ִמבֵ ְ

תּודים:
ִמ ִמכְ ְלאֹ ֶתיָך עַ ִ

י

כִ י ִלי כָל ַחיְתֹו יָעַ ר

ְב ֵהמֹות ְב ַה ְר ֵרי אָ לֶ ף:

יא

י ַָד ְע ִתי כָל עֹוף ָה ִרים

וְזִ יז ָש ַדי ִע ָמ ִדי:

יב

ִאם אֶ ְרעַ ב ל ֹא אֹ ַמר לָ ְך

ּומֹלאָ ּה:
כִ י ִלי ֵתבֵ ל ְ

יג

ַהאֹוכַל ְב ַשר אַ ִב ִירים

תּודים אֶ ְש ֶתה:
ו ְַדם עַ ִ

יד

תֹודה
אֹלהים ָ
ִ
זְ בַ ח לֵ

ְשלֵ ם ְלעֶ ְליֹון נְ ָד ֶריָך:
ו ַ

טו

ּוק ָראֵ נִ י ְביֹום צָ ָרה
ְ

ּותכ ְַב ֵדנִ י:
אֲ ַחלֶ ְצָך ְ

טז

ֹלהים
וְלָ ָר ָשע אָ ַמר אֱ ִ

ַמה ְלָך ְל ַספֵ ר חֻ ָקי

יתי עֲ לֵ י ִפיָך:
ו ִַת ָשא ְב ִר ִ
יז

מּוסר
ָ
ֵאת
וְאַ ָתה ָשנ ָ

ו ַַת ְשלֵ ְך ְדבָ ַרי אַ חֲ ֶריָך:

יח

ית גַ נָב ו ִַת ֶרץ ִעמֹו
ִאם ָר ִא ָ

ו ְִעם ְמנָאֲ ִפים ֶח ְל ֶקָך:

יט

ִפיָך ָשלַ ְח ָת ְב ָרעָ ה

ּולשֹונְ ָך ַת ְצ ִמיד ִמ ְר ָמה:
ְ

כ

ֵת ֵשב ְבאָ ִחיָך ְת ַדבֵ ר

ְבבֶ ן ִא ְמָך ִת ֶתן ד ִֹפי:

כא

ית ו ְֶהחֱ ַר ְש ִתי
אֵ לֶ ה עָ ִש ָ

ית הֱ יֹות אֶ ְהיֶה כָמֹוָך
ִד ִמ ָ

אֹוכִ יחֲ ָך וְאֶ עֶ ְרכָה ְלעֵ ינֶיָך:
כב

לֹוּה
ִבינּו נָא ז ֹאת שֹ כְ ֵחי אֱ ַ

כג

תֹודה ְיכ ְַב ָדנְ נִ י
זֹבֵ ַח ָ

פֶ ן אֶ ְטרֹף וְאֵ ין ַמ ִציל:
ֹלהים:
ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַשע אֱ ִ
ו ָ
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