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ילֹוָתיו' הֹודּו ַלה( א)ה "תהלים ק ים ֲעלִּ יעּו ָבַעמִּ ְשמֹו הֹודִּ ְראּו בִּ ירּו לֹו  ( ב: )קִּ שִּ

ְפְלאֹוָתיו יחּו ְבָכל נִּ י ה( ג: )ַזְמרּו לֹו שִּ ב ְמַבְקשֵׁ ְשַמח לֵׁ ם ָקְדשֹו יִּ ְתַהְללּו ְבשֵׁ :  'הִּ
ְרשּו ה( ד) יד' ּדִּ ר ָעָשה ֹמְפָתיו  ( ה: )ְוֻעּזֹו ַבְקשּו ָפָניו ָתמִּ ְפְלאֹוָתיו ֲאשֶׁ ְכרּו נִּ זִּ

יו י פִּ ְשְפטֵׁ ַרע( ו: )ּומִּ יָריוַאְבָרָהם זֶׁ י יֲַעֹקב ְבחִּ ינּו ְבָכל ' הּוא ה( ז: )ַעְבּדֹו ְבנֵׁ ֱאֹלהֵׁ

ְשָפָטיו ץ מִּ ף ּדֹור( ח: )ָהָארֶׁ לֶׁ ָּוה ְלאֶׁ יתֹו ָּדָבר צִּ ת  ( ט: )ָזַכר ְלעֹוָלם ְברִּ ר ָכַרת אֶׁ ֲאשֶׁ
ית עֹוָלם( י: )ָחקְש ַאְבָרָהם ּוְשבּוָעתֹו ְליִּ  ל ְברִּ ְשָראֵׁ ָה ְליֲַעֹקב ְלֹחק ְליִּ ידֶׁ (  יא: )וַַיֲעמִּ

ל ַנֲחַלְתכֶׁם בֶׁ ץ ְכָנַען חֶׁ רֶׁ ת אֶׁ ן אֶׁ תֵׁ אֹמר ְלָך אֶׁ ְמַעט  ( יב: )לֵׁ ְסָפר כִּ י מִּ ְהיֹוָתם ְמתֵׁ בִּ
ים ָבּה ר( יג: )ְוָגרִּ ל ַעם ַאחֵׁ ַמְמָלָכה אֶׁ ל ּגֹוי מִּ ּגֹוי אֶׁ ְתַהְלכּו מִּ יַח ָאָדם ( יד: )וַיִּ נִּ לֹא הִּ

ים ם ְמָלכִּ יהֶׁ יָחי וְ ( טו: )ְלָעְשָקם וַיֹוַכח ֲעלֵׁ ְמשִּ ְּגעּו בִּ עּו|נְ לִּ ַאל תִּ יַאי ַאל ָתרֵׁ :בִּ

ירּו ַלה( א)ו"תהלים צ ירּו ַלה' שִּ יר ָחָדש שִּ ץ' שִּ ירּו ַלה( ב): ָכל ָהָארֶׁ ָבֲרכּו  ' שִּ

יֹום ְשמֹו ְפְלאֹוָתיו( ג: )יֹום ְישּוָעתֹולְ ַבְשרּו מִּ ים נִּ :ַסְפרּו ַבּגֹויִּם ְכבֹודֹו ְבָכל ָהַעמִּ
י ָגדֹול ה( ד) ים' כִּ ים  ( ה: )ּוְמֻהָלל ְמֹאד נֹוָרא הּוא ַעל ָכל ֱאֹלהִּ י ָהַעמִּ י ָכל ֱאֹלהֵׁ כִּ

ים וַה ילִּ ְקָּדשֹוהֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז( ו: )ָשַמיִּם ָעָשה' ֱאלִּ ת ְבמִּ רֶׁ ְפאֶׁ '  ָהבּו ַלה( ז: )ְותִּ

ים ָהבּו ַלה ְשְפחֹות ַעמִּ ְנָחה ּוֹבאּו  ' ָהבּו ַלה( ח: )ָכבֹוד וָֹעז' מִּ ְכבֹוד ְשמֹו ְשאּו מִּ
ְשַתֲחוּו ַלה( ט: )ְלַחְצרֹוָתיו ץ' הִּ ָפָניו ָכל ָהָארֶׁ ילּו מִּ ש חִּ :ְבַהְדַרת ֹקדֶׁ

מֹוט: ... א, ג"תהלים צ ל ַבל תִּ בֵׁ כֹון תֵׁ :ַאף תִּ

ְמר: י, ו"תהלים צ מֹוט ' ַבּגֹויִּם הּואִּ ל ַבל תִּ בֵׁ כֹון תֵׁ ים ָמָלְך ַאף תִּ ין ַעמִּ יָדִּ
ים יָשרִּ ְרַעם ַהָים ּוְמֹלאֹו( יא): ְבמֵׁ ץ יִּ ל ָהָארֶׁ ְשְמחּו ַהָשַמיִּם ְוָתגֵׁ י  ָשדַ זיֲַעֹל( יב: )יִּ

ר בֹו ָאז ְיַרְננּו י יַָערָכל ְוָכל ֲאשֶׁ י ה( יג: )ֲעצֵׁ ְפנֵׁ י ָבא' לִּ י ָבא כִּ ץכִּ ְשֹפט ָהָארֶׁ ְשֹפט  לִּ יִּ

ֱאמּוָנתֹו ים בֶׁ ק ְוַעמִּ דֶׁ ל ְבצֶׁ בֵׁ :תֵׁ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' הֹודּו ַלהַהְללּו יָּה ( א: )מח-מז.א, ו"תהלים ק י טֹוב כִּ :...כִּ

נּו ( מז) יעֵׁ ַח  ' ההֹושִּ ְשַתבֵׁ ָך ְלהִּ ם ָקְדשֶׁ ן ַהּגֹויִּם ְלֹהדֹות ְלשֵׁ נּו מִּ ינּו ְוַקְבצֵׁ ֱאֹלהֵׁ
ָך ָלתֶׁ ְתהִּ ן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ְוָאַמר ָכל ָהָעם  ' ָברּוְך ה( מח: )בִּ ל מִּ ְשָראֵׁ י יִּ ֱאֹלהֵׁ

ן ַהְלל :ּו יָּהָאמֵׁ

ר ָנָטה ( א: )ז"דברי הימים א ט ל ֲאשֶׁ יגּו ֹאתֹו ְבתֹוְך ָהֹאהֶׁ ים וַַיצִּ ת ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ יאּו אֶׁ וַָיבִּ

ידלֹו  יםָּדוִּ ְפנֵׁי ָהֱאֹלהִּ ים לִּ יבּו ֹעלֹות ּוְשָלמִּ ידוְַיַכל ( ב):וַַיְקרִּ ים  ָּדוִּ ַהֲעלֹות ָהֹעָלה ְוַהְשָלמִּ מֵׁ

ם ה ת ָהָעם ְבשֵׁ ְך אֶׁ ם ( ג):'וְַיָברֶׁ חֶׁ ַכר לֶׁ יש כִּ ָשה ְלאִּ יש ְוַעד אִּ אִּ ל מֵׁ ְשָראֵׁ יש יִּ ק ְלָכל אִּ וְַיַחלֵׁ

יָשה ְשָפר וֲַאשִּ ְפנֵׁי ֲארֹון ה( ד):ְואֶׁ ן לִּ תֵׁ ל ' וַיִּ יר ּוְלהֹודֹות ּוְלַהלֵׁ ים ּוְלַהְזכִּ ם ְמָשְרתִּ יִּ ן ַהְלוִּ מִּ

ל' ַלה ְשָראֵׁ י יִּ ְתיָה  ָאָסף ָהרֹאש( ה: )ֱאֹלהֵׁ ל ּוַמתִּ יאֵׁ יחִּ יָרמֹות וִּ ל ּוְשמִּ יאֵׁ הּו ְזַכְריָה ְיעִּ ְשנֵׁ ּומִּ

ֹנרֹות  ים ּוְבכִּ י ְנָבלִּ ְכלֵׁ ל בִּ יאֵׁ יעִּ ד ֱאֹדם וִּ יָאב ּוְבָניָהּו ְוֹעבֵׁ יעַ ְוָאָסףוֱֶׁאלִּ ם ַמְשמִּ ְלַתיִּ (  ו):ַבְמצִּ

ים ית ָהֱאֹלהִּ ְפנֵׁי ֲארֹון ְברִּ יד לִּ ים ַבֲחֹצְצרֹות ָתמִּ ל ַהֹכֲהנִּ יאֵׁ ַביֹום ַההּוא ָאז ( ז):ּוְבָניָהּו ְויֲַחזִּ

ידָנַתן  ָחיוְביַד ' ָברֹאש ְלֹהדֹות ַלהָּדוִּ פ: ָאָסף ְואֶׁ

יֹלָתיו' הֹודּו ַלה( ח) ים ֲעלִּ יעּו ָבַעמִּ ְשמֹו הֹודִּ ְראּו בִּ יחּו ְבָכל ( ט):קִּ ירּו לֹו ַזְמרּו לֹו שִּ שִּ

ְפְלֹאָתיו י ה( י):נִּ ב ְמַבְקשֵׁ ְשַמח לֵׁ ם ָקְדשֹו יִּ ְתַהְללּו ְבשֵׁ ְרשּו ה( יא):'הִּ ְוֻעּזֹו ַבְקשּו ָפָניו  ' ּדִּ

יד י( יב):ָתמִּ י פִּ ְשְפטֵׁ ר ָעָשה ֹמְפָתיו ּומִּ ְפְלֹאָתיו ֲאשֶׁ ְכרּו נִּ ל זֶַׁרע( יג):ּוהזִּ ְשָראֵׁ ַעְבּדֹו ְבנֵׁי  יִּ

יָריו ְשָפָטיו' הּוא ה( יד):יֲַעֹקב ְבחִּ ץ מִּ ינּו ְבָכל ָהָארֶׁ ְכר( טו):ֱאֹלהֵׁ יתֹו ָּדָבר ּוזִּ  ְלעֹוָלם ְברִּ

ף ּדֹור לֶׁ ָּוה ְלאֶׁ ת ַאְבָרָהם ּוְשבּוָעתֹו ְליִּ ( טז):צִּ ר ָכַרת אֶׁ ָה ְליֲַעֹקב  ( יז):ָחקצְ ֲאשֶׁ ידֶׁ וַַיֲעמִּ

ית עֹוָלם ל ְברִּ ְשָראֵׁ ל ַנֲחַלְתכֶׁם( יח):ְלֹחק ְליִּ בֶׁ ץ ְכָנַען חֶׁ רֶׁ ן אֶׁ תֵׁ אֹמר ְלָך אֶׁ ְהיֹוְת ( יט):לֵׁ ם  כֶׁ בִּ

ים ָבּה ְמַעט ְוָגרִּ ְסָפר כִּ י מִּ ר( כ):ְמתֵׁ ל ַעם ַאחֵׁ ַמְמָלָכה אֶׁ ל ּגֹוי ּומִּ ּגֹוי אֶׁ ְתַהְלכּו מִּ (  כא):וַיִּ

יַח  נִּ ישלֹא הִּ יםְלאִּ ם ְמָלכִּ יהֶׁ יָחי ּו( כב):ְלָעְשָקם וַיֹוַכח ֲעלֵׁ ְמשִּ ְּגעּו בִּ יַאי ַאל  בִּ ַאל תִּ ְנבִּ

עּו פ: ָתרֵׁ

ירּו ַלה( כג) יֹום' שִּ ץ ַבְשרּו מִּ ל ָכל ָהָארֶׁ ת ְכבֹודֹו ְבָכל  ( כד):יֹום ְישּוָעתֹואֶׁ ם אֶׁ ַסְפרּו ַבּגֹויִּ

ְפְלֹאָתיו ים נִּ י ָגדֹול ה( כה):ָהַעמִּ ים' כִּ י ָכל  ( כו):ּוְמֻהָלל ְמֹאד ְונֹוָרא הּוא ַעל ָכל ֱאֹלהִּ כִּ

ים וַה ילִּ ים ֱאלִּ י ָהַעמִּ ם ָעָשה' ֱאֹלהֵׁ ְמֹקמֹוהֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז( כז):ָשַמיִּ ְדוָה בִּ (  כח):ְוחֶׁ

ים ָהבּו ַלה' ָהבּו ַלה ְשְפחֹות ַעמִּ ְנָחה ּוֹבאּו' ָהבּו ַלה( כט):ָכבֹוד וָֹעז' מִּ ְכבֹוד ְשמֹו ְשאּו מִּ

ְשַתֲחוּו ַלהְלָפָניו ש' הִּ ץ ( ל):ְבַהְדַרת ֹקדֶׁ ְלָפָניו ָכל ָהָארֶׁ ילּו מִּ ל ַבל  חִּ בֵׁ כֹון תֵׁ ַאף תִּ

מֹוט ץ וְ ( לא):תִּ ל ָהָארֶׁ ם ְוָתגֵׁ ְשְמחּו ַהָשַמיִּ ֹ יִּ ם הי ְרַעם ַהָים ( לב):ָמָלְך' אְמרּו ַבּגֹויִּ יִּ

ר בֹו ה ְוָכל ֲאשֶׁ י ַהָיַער( לג):ּוְמלֹואֹו יֲַעֹלץ ַהָשדֶׁ ְפנֵׁי המִּ ָאז ְיַרְננּו ֲעצֵׁ ת  ' לִּ ְשפֹוט אֶׁ י ָבא לִּ כִּ

ץ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' הֹודּו ַלה( לד):ָהָארֶׁ י טֹוב כִּ ְמרּו( לה):כִּ יְואִּ נּו ֱאֹלהֵׁ יעֵׁ ְשעֵׁ הֹושִּ נּו  יִּ

נּו  נּוְוַקְבצֵׁ ילֵׁ ָךְוַהצִּ ָלתֶׁ ְתהִּ ַח בִּ ְשַתבֵׁ ָך ְלהִּ ם ָקְדשֶׁ ם ְלֹהדֹות ְלשֵׁ ן ַהּגֹויִּ י  ' ָברּוְך ה( לו):מִּ ֱאֹלהֵׁ

ן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהֹעָלם וַ ל מִּ ְשָראֵׁ ֹ יִּ לּואְמרי ן ְוַהלֵׁ פ: 'ַלהָכל ָהָעם ָאמֵׁ

ית ה( לז) ְפנֵׁי ֲארֹון ְברִּ ָחיו ' וַַיֲעָזב ָשם לִּ ְדַבר יֹום  ְלָאָסף ּוְלאֶׁ יד לִּ ְפנֵׁי ָהָארֹון ָתמִּ ת לִּ ְלָשרֵׁ

ים( לח):ְביֹומֹו יתּון ְוֹחָסה ְלֹשֲערִּ ן ְידִּ ד ֱאֹדם בֶׁ ים ּוְשמֹוָנה ְוֹעבֵׁ שִּ ם שִּ יהֶׁ ד ֱאֹדם וֲַאחֵׁ :ְוֹעבֵׁ

ְשַכן ה( לט) ְפנֵׁי מִּ ים לִּ ָחיו ַהֹכֲהנִּ ן ְואֶׁ ת ָצדֹוק ַהֹכהֵׁ ְבעֹון' ְואֵׁ ר ְבגִּ ְלַהֲעלֹות  ( מ):ַבָבָמה ֲאשֶׁ

ב ּוְלָכל ַהָכתּוב ְבתֹוַרת ה' ֹעלֹות ַלה ר ְוָלָערֶׁ יד ַלֹבקֶׁ ְזַבח ָהֹעָלה ָתמִּ ָּוה ַעל  ' ַעל מִּ ר צִּ ֲאשֶׁ

ל ְשָראֵׁ ם ( מא):יִּ ָמהֶׁ ידּותּון ְועִּ יָמן וִּ מֹות ְלֹהדֹות ַלההֵׁ ְקבּו ְבשֵׁ ר נִּ ים ֲאשֶׁ י ' ּוְשָאר ַהְברּורִּ כִּ

ם ( מב):ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ָמהֶׁ ידּותּון ְועִּ יָמן וִּ יר הֵׁ י שִּ ים ּוְכלֵׁ יעִּ ם ְלַמְשמִּ ְלַתיִּ ֲחֹצְצרֹות ּוְמצִּ

ים  ֹסב ( מג):ַלָשַערּוְבנֵׁי ְידּותּון ָהֱאֹלהִּ יתֹו וַיִּ יש ְלבֵׁ ְלכּו ָכל ָהָעם אִּ ידוַיֵׁ ת ָּדוִּ ְך אֶׁ ְלָברֵׁ

יתֹו :בֵׁ

בלי  )מזמורים של אסף בספר הרביעי והחמישי עם המשוררים לאסף  –דוד מעלה את הארון לירושלים 

(  כותרת
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'דברי הימים ב ה

ר ָעָשה ( א) ְשַלם ָכל ַהְמָלאָכה ֲאשֶׁ ית הְשֹלֹמהוַתִּ י ' ְלבֵׁ ת ָקְדשֵׁ א ְשֹלֹמה אֶׁ ידס וַָיבֵׁ ָּדוִּ

ים ית ָהֱאֹלהִּ ים ָנַתן ְבֹאְצרֹות בֵׁ לִּ ת ָכל ַהכֵׁ ת ַהָּזָהב ְואֶׁ ף ְואֶׁ סֶׁ ת  ַהכֶׁ יו ְואֶׁ ָאז  ( ב)פ : ָאבִּ

יל  ל   ְשֹלֹמהיְַקהֵׁ ל אֶׁ ְשָראֵׁ י יִּ ְבנֵׁ י ָהָאבֹות לִּ יאֵׁ י ַהַמּטֹות ְנשִּ ת ָכל ָראשֵׁ ל ְואֶׁ ְשָראֵׁ י יִּ ְקנֵׁ ת זִּ אֶׁ

ית ה ת ֲארֹון ְברִּ ִּם ְלַהֲעלֹות אֶׁ יר ' ְירּוָשָל עִּ ידמֵׁ יֹוןָּדוִּ יא צִּ יש  ( ג: )הִּ ְך ָכל אִּ לֶׁ ל ַהמֶׁ ָקֲהלּו אֶׁ וַיִּ

י עִּ ש ַהְשבִּ ָחג הּוא ַהֹחדֶׁ ל בֶׁ ְשָראֵׁ ת ָהָארֹון( ד: )יִּ ם אֶׁ יִּ ְשאּו ַהְלוִּ ל וַיִּ ְשָראֵׁ ְקנֵׁי יִּ :  וַָיֹבאּו ֹכל זִּ

ֱעלּו ֹאָתם ( ה) ל הֶׁ ר ָבֹאהֶׁ ש ֲאשֶׁ י ַהֹקדֶׁ ת ָכל ְכלֵׁ ד ְואֶׁ ל מֹועֵׁ ת ֹאהֶׁ ת ָהָארֹון ְואֶׁ וַַיֲעלּו אֶׁ

ם יִּ ים ַהְלוִּ ְך ( ו: )ַהֹכֲהנִּ לֶׁ ים  ְשֹלֹמהְוַהמֶׁ ְפנֵׁי ָהָארֹון ְמַזְבחִּ ים ָעָליו לִּ ל ַהנֹוָעדִּ ְשָראֵׁ ְוָכל ֲעַדת יִּ

ֹרב ָמנּו מֵׁ ָסְפרּו ְולֹא יִּ ר לֹא יִּ ית ה( ז: )צֹאן ּוָבָקר ֲאשֶׁ ת ֲארֹון ְברִּ ים אֶׁ יאּו ַהֹכֲהנִּ ל  ' וַָיבִּ אֶׁ

ים י ַהְכרּובִּ ל ַתַחת ַכְנפֵׁ ים אֶׁ ש ַהְקָדשִּ ל ֹקדֶׁ ת אֶׁ יר ַהַביִּ ל ְּדבִּ ים  ( ח: )ְמקֹומֹו אֶׁ ְהיּו ַהְכרּובִּ וַיִּ

ְלָמְעָלה ים ַעל ָהָארֹון ְוַעל ַבָּדיו מִּ ם ַעל ְמקֹום ָהָארֹון וְַיַכסּו ַהְכרּובִּ ים ְכָנַפיִּ (  ט: )ֹפְרשִּ

י ָשם   יר ְולֹא יֵָׁראּו ַהחּוָצה וְַיהִּ ן ָהָארֹון ַעל ְפנֵׁי ַהְּדבִּ ים מִּ י ַהַבּדִּ ים וַיֵָׁראּו ָראשֵׁ יכּו ַהַבּדִּ וַַיֲארִּ

ה ר ָכַרת ה( י: )ַעד ַהיֹום ַהּזֶׁ ב ֲאשֶׁ ה ְבֹחרֵׁ ר ָנַתן ֹמשֶׁ ין ָבָארֹון ַרק ְשנֵׁי ַהֻלחֹות ֲאשֶׁ ם ' אֵׁ עִּ

ם ְצָריִּ מִּ אָתם מִּ ל ְבצֵׁ ְשָראֵׁ ים ( יא: )ְבנֵׁי יִּ י ָכל ַהֹכֲהנִּ ש כִּ ן ַהֹקדֶׁ ים מִּ את ַהֹכֲהנִּ י ְבצֵׁ וְַיהִּ

ְשמֹור ְלַמְחְלקֹות ין לִּ ְתַקָּדשּו אֵׁ ים הִּ ְמְצאִּ ים ְלֻכָלם לְ ( יב: )ַהנִּ ם ַהְמֹשֲררִּ יִּ יָמן  ְוַהְלוִּ ָאָסף ְלהֵׁ

יֻדתּון ְזָרח לִּ ים מִּ ֹנרֹות ֹעְמדִּ ים ְוכִּ ְנָבלִּ ם ּובִּ ְלַתיִּ ְמצִּ ים בּוץ בִּ ם ְמֻלָבשִּ יהֶׁ ם ְוַלֲאחֵׁ ְבנֵׁיהֶׁ ְולִּ

ים ַבֲחֹצְצרֹות ים מחצררים ַמְחְצרִּ ְשרִּ ָאה ְועֶׁ ים ְלמֵׁ ם ֹכֲהנִּ ָמהֶׁ ַח ְועִּ ְזבֵׁ ָחד ( יג: )ַלמִּ י ְכאֶׁ וְַיהִּ

ָחד  יַע קֹול אֶׁ ים ְלַהְשמִּ ים ְוַלְמֹשֲררִּ ל ּוְלֹהדֹות למחצצרים ַלְמַחְצרִּ ים קֹול  ' ַלהְלַהלֵׁ ּוְכָהרִּ

יר ּובְ  י ַהשִּ ְכלֵׁ ם ּובִּ ְלַתיִּ ְמצִּ ל ַלהַבֲחֹצְצרֹות ּובִּ ת ' ַהלֵׁ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַהַביִּ י טֹוב כִּ א ָעָנן  כִּ ָמלֵׁ

ית ה :'בֵׁ

א ְכבֹוד ה( יד) י ָמלֵׁ ָעָנן כִּ ְפנֵׁי הֶׁ ת מִּ ים ַלֲעמֹוד ְלָשרֵׁ ים' ְולֹא יְָכלּו ַהֹכֲהנִּ ית ָהֱאֹלהִּ ת בֵׁ פ: אֶׁ

תפילת שלמה= ' דברי הימים ב ו

ים 'קּוָמה הְוַעָתה ( מא) ָךֱאֹלהִּ יָךְלנּוחֶׁ ָך ֹכֲהנֶׁ ים ' הַאָתה וֲַארֹון ֻעּזֶׁ ְתשּוָעהיְִּלְבשּוֱאֹלהִּ

יָך ידֶׁ ְשְמחּו ַבּטֹובוֲַחסִּ ים ' ה( מב: )יִּ יָך ֱאֹלהִּ יחֶׁ י ְמשִּ ב ְפנֵׁ י ָזְכָרהַאל ָתשֵׁ ידְלַחְסדֵׁ ָךָּדוִּ :ַעְבּדֶׁ

Shlomo’s prayers after the Temple dedication –

accompanied by the singers of Asaf

יר ַהַמֲעלֹות ( א):ב"תהלים קל ת ָכל ֻענֹותֹוְלָדוִּד' הְזכֹורשִּ ְשַבע  ( ב: )אֵׁ ר נִּ ֲאשֶׁ

יר יֲַעֹקב' ַלה ש ְיצּוָעי( ג: )ָנַדר ַלֲאבִּ רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ם אֶׁ י אִּ יתִּ ל בֵׁ ם ָאבֹא ְבֹאהֶׁ ( ד: )אִּ
יָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה ן ְשַנת ְלעֵׁ תֵׁ ם אֶׁ ְמָצא ָמקֹום ַלה( ה: )אִּ יר  ' ַעד אֶׁ ְשָכנֹות ַלֲאבִּ מִּ

י יַָער( ו: )יֲַעֹקב ְשדֵׁ ְפָרָתה ְמָצאנּוָה בִּ נֵׁה ְשַמֲענּוָה ְבאֶׁ ְשְכנֹוָתיו  ( ז: )הִּ ָנבֹוָאה ְלמִּ

ְשַתֲחוֶׁה ַלֲהֹדם ַרְגָליו ָך 'קּוָמה ה( ח: )נִּ ְמנּוָחתֶׁ ָךלִּ יָך( ט):ַאָתה וֲַארֹון ֻעּזֶׁ יְִּלְבשּוֹכֲהנֶׁ
ק  דֶׁ יָךצֶׁ ידֶׁ נּווֲַחסִּ ָך ( י: )ְיַרנֵׁ ָךַבֲעבּור ָּדוִּד ַעְבּדֶׁ יחֶׁ י ְמשִּ ב ְפנֵׁ ְשַבע ה( יא: )ַאל ָתשֵׁ '  נִּ

א ָלְך סֵׁ ית ְלכִּ ְטְנָך ָאשִּ י בִּ ְפרִּ ָנה מִּ מֶׁ שּוב מִּ ת לֹא יָ יָך  ( יב: )ְלָדוִּד ֱאמֶׁ ְשְמרּו ָבנֶׁ ם יִּ אִּ
א ָלְך סֵׁ ְשבּו ְלכִּ י ַעד יֵׁ ם ֲעדֵׁ יהֶׁ ם ַּגם ְבנֵׁ י זֹו ֲאַלְמדֵׁ ֹדתִּ י ְועֵׁ יתִּ י ָבַחר ה( יג: )ְברִּ יֹון  ' כִּ ְבצִּ

ָּוּה ְלמֹוָשב לֹו יהָ ( יד: )אִּ תִּ ּוִּ י אִּ ב כִּ שֵׁ י ַעד ֹפה אֵׁ י ֲעדֵׁ ְך  ( טו: )זֹאת ְמנּוָחתִּ יָדּה ָברֵׁ צֵׁ

ם יַע ָלחֶׁ יָה ַאְשבִּ ְביֹונֶׁ ְך אֶׁ יהָ ( טז: )ֲאָברֵׁ ישְוֹכֲהנֶׁ ַשעַאְלבִּ יהָ יֶׁ ידֶׁ נּווֲַחסִּ ן ְיַרנֵׁ (  יז: )ַרנֵׁ
י יחִּ ְמשִּ ר לִּ י נֵׁ ן ְלָדוִּד ָעַרְכתִּ רֶׁ יַח קֶׁ יץ  ( יח: )ָשם ַאְצמִּ ת ְוָעָליו יָצִּ יש ֹבשֶׁ אֹוְיָביו ַאְלבִּ

ְזרֹו :נִּ

Untitled mizmorim of Asaf in Books IV and V
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ים ָעָשרלויים במקדש12מעמד של  ָחיו ּוָבָניו ְשנֵׁ :הּוא ְואֶׁ

...(א, ו"כ; לא-א, ה"דברי הימים א כ)

(“Sitz im Leben”)

King David & Asaf (Singer/prophets) & Korach (gatekeepers)

He and his sons and brothers, twelve (x24)

Jes 1, 2

24= ד "דוי

24



ארם

מואב

מלכות  

ישראל

-722

מלכות  

יהודה

-586

מלכות דוד

שיבת  

ציון

יד ( טז: )כד-טז', דברי הימים א ו ֱעמִּ ר הֶׁ ה ֲאשֶׁ לֶׁ ידְואֵׁ ית הָּדוִּ יר בֵׁ י שִּ ְמנֹוַח ָהָארֹון' ַעל ְידֵׁ ( יז: )מִּ

יר ַעד ְבנֹות  ד ַבשִּ ל מֹועֵׁ ְשַכן ֹאהֶׁ ְפנֵׁי מִּ ים לִּ ְהיּו ְמָשְרתִּ ית הְשֹלֹמהַויִּ ת בֵׁ ִּם' אֶׁ ירּוָשָל ְבָיָסף  ... בִּ ן אֶׁ בֶׁ

ן ֹקַרח יו ָאָסף ( כד: )בֶׁ ְמָעאְוָאחִּ ן שִּ ְכָיהּו בֶׁ רֶׁ ן בֶׁ ינֹו ָאָסף בֶׁ ד ַעל ְימִּ :ָהֹעמֵׁ

ידָאז ָאַמר ( ב: )יט-ב, ו"דברי הימים א ט םָּדוִּ יִּ ם ַהְלוִּ י אִּ ים כִּ ת ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ את אֶׁ (  ג... )לֹא ָלשֵׁ

ת ֲארֹון ה ִּם ְלַהֲעלֹות אֶׁ ל ְירּוָשָל ל אֶׁ ְשָראֵׁ ת ָכל יִּ יד אֶׁ ל ָּדוִּ ין לֹו' ַוַיְקהֵׁ כִּ ר הֵׁ ל ְמקֹומֹו ֲאשֶׁ ( יט:... )אֶׁ

ים  יָתןְוַהְמֹשְררִּ יָמן ָאָסף ְואֵׁ יעַ הֵׁ ת ְלַהְשמִּ ם ְנֹחשֶׁ ְלַתיִּ ְמצִּ :בִּ

ל ( א: )ז-א, ה"דברי הימים א כ ידַוַיְבּדֵׁ י ַהָצָבא ַלֲעֹבָדה ָּדוִּ יםְוָשרֵׁ ְבאִּ ידּותּון ַהנִּ יָמן וִּ ְבנֵׁי ָאָסף ְוהֵׁ ...  לִּ

ְבנֵׁי ( ב) ָלה ָאָסףלִּ ף ּוְנַתְנָיה ַוֲאַשְראֵׁ ְךַזכּור ְויֹוסֵׁ לֶׁ י ַהמֶׁ ָבא ַעל ְידֵׁ (  ג: )ְבנֵׁי ָאָסף ַעל ַיד ָאָסף ַהנִּ

ידּותּון ם לִּ יהֶׁ י ֲאבִּ ָשה ַעל ְידֵׁ ְתָיהּו שִּ יַשְעָיהּו ֲחַשְבָיהּו ּוַמתִּ י וִּ נֹור  ְבנֵׁי ְידּותּון ְּגַדְלָיהּו ּוְצרִּ ְידּותּון ַבכִּ

ל ַלה ָבא ַעל ֹהדֹות ְוַהלֵׁ ים ( ה... )'ַהנִּ ה ָבנִּ לֶׁ יםָכל אֵׁ י ָהֱאֹלהִּ ְברֵׁ ְך ְבדִּ לֶׁ ה ַהמֶׁ יָמן ֹחזֵׁ ן  ְלהֵׁ תֵׁ ן ַויִּ ים ָקרֶׁ ְלָהרִּ

ים  יָמןָהֱאֹלהִּ יםְלהֵׁ ם ( ז... )ָבנִּ יהֶׁ ם ֲאחֵׁ ְסָפָרם עִּ י מִּ יר ַלהַוְיהִּ י שִּ ין  ' ְמֻלְמדֵׁ בִּ ָכל ַהמֵׁ

ר ָעָשה ( א: )יג-יב', דברי הימים ב ה ְשַלם ָכל ַהְמָלאָכה ֲאשֶׁ ית הְשֹלֹמהַותִּ א ' ְלבֵׁ ת ְשֹלֹמהס ַוָיבֵׁ אֶׁ

י  ידָקְדשֵׁ יםָּדוִּ ית ָהֱאֹלהִּ ים ָנַתן ְבֹאְצרֹות בֵׁ ת ָכל ַהכֵׁלִּ ת ַהָּזָהב ְואֶׁ ף ְואֶׁ ת ַהכֶׁסֶׁ יו ְואֶׁ ל  : ָאבִּ ָקֲהלּו אֶׁ פ ַויִּ

ָחג הּוא  ל בֶׁ ְשָראֵׁ יש יִּ ְך ָכל אִּ לֶׁ יַהמֶׁ עִּ ש ַהְשבִּ ם( יב: )ַהֹחדֶׁ יִּ ים ְלֻכָלם ְוַהְלוִּ יָמן  ַהְמֹשֲררִּ ְלָאָסף ְלהֵׁ

יֻדתּון ם לִּ יהֶׁ ם ְוַלֲאחֵׁ ְבנֵׁיהֶׁ יםְולִּ םבּוץ ְמֻלָבשִּ ְלַתיִּ ְמצִּ ם  בִּ ָמהֶׁ ַח ְועִּ ְזבֵׁ ְזָרח ַלמִּ ים מִּ ֹנרֹות ֹעְמדִּ ים ְוכִּ ְנָבלִּ ּובִּ

ים  ים ַמְחְצרִּ ְשרִּ ָאה ְועֶׁ ים ְלמֵׁ ים ( יג: )ַבֲחֹצְצרֹותֹכֲהנִּ ים ְוַלְמֹשֲררִּ ָחד ַלְמַחְצרִּ י ְכאֶׁ יַע קֹול  ַוְיהִּ ְלַהְשמִּ

ָחד  ל ּוְלֹהדֹות ַלהאֶׁ ים קֹול 'ְלַהלֵׁ יר ּוְכָהרִּ י ַהשִּ ְכלֵׁ ם ּובִּ ְלַתיִּ ְמצִּ ל ַלהַבֲחֹצְצרֹות ּובִּ י  'ּוְבַהלֵׁ י טֹוב כִּ כִּ

ית הְלעֹוָלם ַחְסּדֹו א ָעָנן בֵׁ ת ָמלֵׁ :'ְוַהַביִּ

ַּגע : יג-י.א', עזרא ג י ַויִּ יעִּ ש ַהְשבִּ ִּםַהֹחדֶׁ ל ְירּוָשָל ָחד אֶׁ יש אֶׁ ָאְספּו ָהָעם ְכאִּ ים ַויֵׁ ָערִּ ל בֶׁ ְשָראֵׁ ס: ּוְבנֵׁי יִּ

יַכל ה ת הֵׁ ים אֶׁ ְסדּו ַהֹבנִּ ים ' ְויִּ ידּו ַהֹכֲהנִּ יםַוַיֲעמִּ םַבֲחֹצְצרֹותְמֻלָבשִּ יִּ םְבנֵׁי ָאָסף ְוַהְלוִּ ְלַתיִּ לַבְמצִּ ְלַהלֵׁ

ת ה י ' אֶׁ ידַעל ְידֵׁ לָּדוִּ ְשָראֵׁ ְך יִּ לֶׁ ל ּוְבהֹוֹדת ַלהַוַיֲענּו בְ ( יא: )מֶׁ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ' ַהלֵׁ י טֹוב כִּ ל  כִּ ְשָראֵׁ ַעל יִּ

יעּו ְתרּוָעה ְגדֹוָלה  רִּ ל ַלהְוָכל ָהָעם הֵׁ ית ה' ְבַהלֵׁ ם  ( יב)ס : 'ַעל הּוַסד בֵׁ יִּ ים ְוַהְלוִּ ַהֹכֲהנִּ ים מֵׁ ְוַרבִּ

ים ְבקֹול ָּגד ם ֹבכִּ ינֵׁיהֶׁ ת ְבעֵׁ ה ַהַביִּ אשֹון ְבָיְסדֹו זֶׁ ת ָהרִּ ת ַהַביִּ ר ָראּו אֶׁ ים ֲאשֶׁ נִּ י ָהָאבֹות ַהְּזקֵׁ ֹולְוָראשֵׁ

ְמָחה  ְתרּוָעה ְבשִּ ים בִּ ים קֹולְוַרבִּ י ָהָעם  ( יג: )ְלָהרִּ ְמָחה ְלקֹול ְבכִּ ים קֹול ְתרּוַעת ַהשִּ ירִּ ין ָהָעם ַמכִּ ְואֵׁ

ים ְתרּוָעה ְגדֹוָלה  יעִּ י ָהָעם ְמרִּ ְשַמע כִּ ָרחֹוקְוַהקֹול נִּ ,  ב"י; מד', נחמיה ז; מא', עזרא ב:  )ַעד ְלמֵׁ

(מז-מה

בימי יהושפט במלחמה נגד עמון ומואב: יד.א, דברי הימים ב כ

בימי חזקיהו: ל, ט"דברי הימים ב כ
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בית שני

בית ראשון

יתָ ֲעָדְתָךְזֹכר:יב.ב,ד"עתהלים םָקנִּ דֶׁ טָּגַאְלתָ קֶׁ בֶׁ ָךשֵׁ יֹוןַהרַנֲחָלתֶׁ הצִּ ים...בֹוָשַכְנתָ זֶׁ יוֵׁאֹלהִּ םַמְלכִּ דֶׁ קֶׁ מִּ

י:ז-ו,ז"עתהלים ַשְבתִּ יםחִּ םיָמִּ דֶׁ קֶׁ יםְשנֹותמִּ :עֹוָלמִּ

ְזְכָרה יאֶׁ יָנתִּ םַבָלְיָלהְנגִּ יעִּ יָחהְלָבבִּ שָאשִּ יוְַיַחפֵׁ :רּוחִּ

ְזכֹור:יב,ז"עתהלים יאֶׁ ייָּהַמַעְללֵׁ ְזְכָרהכִּ םאֶׁ דֶׁ קֶׁ ָךמִּ ְלאֶׁ :פִּ

ְפְתָחה:ב,ח"עתהלים יְבָמָשלאֶׁ יָעהפִּ ידֹותַאבִּ יחִּ נִּ םמִּ דֶׁ :קֶׁ

ים:כ.ח.ד',פתהלים נּוֱאֹלהִּ יבֵׁ רֲהשִּ ָעהָפנֶׁיָךְוָהאֵׁ ָּושֵׁ ים...ְונִּ נּוְצָבאֹותֱאֹלהִּ יבֵׁ רֲהשִּ ָעהָפנֶׁיָךְוָהאֵׁ ָּושֵׁ :ְונִּ

ים'ה נּוְצָבאֹותֱאֹלהִּ יבֵׁ רֲהשִּ ָעהָפנֶׁיָךָהאֵׁ ָּושֵׁ :ְונִּ

ִּם: ז', איכה א ...  ָזְכָרה ְירּוָשַל

י  ימֵׁ ר ָהיּו מִּ יָה ֲאשֶׁ םֹכל ַמֲחֻמדֶׁ דֶׁ קֶׁ

ין עֹוזֵׁר ָלּה ְנֹפל ַעָמּה ְביַד ָצר ְואֵׁ בִּ

ר ָזָמם ' ָעָשה ה: יז', איכה ב ֲאשֶׁ

י  ימֵׁ ָּוה מִּ ר צִּ ְמָרתֹו ֲאשֶׁ ַצע אֶׁ םבִּ דֶׁ קֶׁ

נּו: כא', איכה ה יבֵׁ יָך  ' הֲהשִּ לֶׁ אֵׁ

ש  ינּוְוָנשּוָבה ַחּדֵׁ םיָמֵׁ דֶׁ :  ְכקֶׁ

ם:יג-יב',הבהימיםדברי יִּ יםְוַהְלוִּ ְלָאָסףְלֻכָלםַהְמֹשֲררִּ

יָמן יֻדתּוןְלהֵׁ םלִּ ְבנֵׁיהֶׁ םְולִּ יהֶׁ יםְוַלֲאחֵׁ ְלַתיִּםבּוץְמֻלָבשִּ ְמצִּ בִּ
ים ְנָבלִּ ֹנרֹותּובִּ יםְוכִּ ְזָרחֹעְמדִּ חַ מִּ ְזבֵׁ םַלמִּ ָמהֶׁ יםְועִּ ֹכֲהנִּ

ָאה יםְלמֵׁ ְשרִּ יםְועֶׁ י:ַבֲחֹצְצרֹותַמְחְצרִּ ָחדַוְיהִּ יםְכאֶׁ ַלְמַחְצרִּ

ים יעַ ְוַלְמֹשֲררִּ ָחדקֹולְלַהְשמִּ לאֶׁ ים'ַלהּוְלֹהדֹותְלַהלֵׁ ּוְכָהרִּ
םַבֲחֹצְצרֹותקֹול ְלַתיִּ ְמצִּ יּובִּ ְכלֵׁ ירּובִּ לַהשִּ י'ַלהּוְבַהלֵׁ טֹובכִּ

י תַחְסּדֹוְלעֹוָלםכִּ אְוַהַביִּ יתָעָנןָמלֵׁ :'הבֵׁ

First Temple
II Chronicles 5, 12-13: And the Levites who sang, all of them, even Asaf, 

Heiman, Jeduthun, and their sons and their brothers, attired in fine linen, 

with cymbals and psalteries and harps, standing east of the altar, and with 

them 120 priests, sounding with trumpets. And the trumpeters and singers 

were as one, to make one sound, to praise and thank the Lord, and when 

they raised a sound with the trumpets and cymbals and musical instruments 

and with praise to the Lord: "for He is good, for His kindness endures 

forever", and the House was filled with  the cloud, of the House of the Lord.

ְסדּו:יד-י',געזרא יםְויִּ תַהֹבנִּ יַכלאֶׁ ידּו'ההֵׁ יםַוַיֲעמִּ ַהֹכֲהנִּ

ים םַבֲחצְֹצרֹותְמֻלָבשִּ יִּ יְוַהְלוִּ םָאָסףְבנֵׁ ְלַתיִּ לַבְמצִּ תְלַהלֵׁ אֶׁ
יַעל'ה ידְידֵׁ ְךָּדוִּ לֶׁ למֶׁ ְשָראֵׁ לַוַיֲענּו:יִּ י'ַלהּוְבהֹוֹדתְבַהלֵׁ כִּ

יטֹוב לַעלַחְסּדֹוְלעֹוָלםכִּ ְשָראֵׁ יעּוָהָעםְוָכליִּ רִּ ְתרּוָעההֵׁ

לְגדֹוָלה ים:'התיבֵׁ הּוַסדַעל'ַלהְבַהלֵׁ יםְוַרבִּ ַהֹכֲהנִּ מֵׁ
ם יִּ יְוַהְלוִּ יםָהָאבֹותְוָראשֵׁ נִּ רַהְּזקֵׁ תָראּוֲאשֶׁ ַהַביִּתאֶׁ

אשֹון הְבָיְסדֹוָהרִּ םַהַביִּתזֶׁ ינֵׁיהֶׁ יםְבעֵׁ ָּגדֹולְבקֹולֹבכִּ
ים ְתרּוָעהְוַרבִּ ְמָחהבִּ יםְבשִּ ין:קֹולְלָהרִּ יםָהָעםְואֵׁ ירִּ ַמכִּ

ְמָחהְתרּוַעתקֹול יְלקֹולַהשִּ יָהָעםְבכִּ יםָהָעםכִּ יעִּ ְמרִּ

ְשַמעְוַהקֹולְגדֹוָלהְתרּוָעה ָרחֹוקַעדנִּ :ְלמֵׁ

Second Temple
Ezra 3, 10-14: And the builders laid the foundation of the Temple of the Lord, 

and they stationed the priests in their attire with trumpets, and the Levites, the 

sons of Asaf, with cymbals, to praise the Lord according to the direction of 

David the king of Israel. And they sang aloud with praise and with thanks to 

the Lord "for He is good, for His kindness is eternal over Israel", and the entire 

people shouted with a great shout with praise to the Lord because the 

foundation of the House of the Lord was laid. And many of the priests and the 

Levites and the heads of fathers' houses, old men who had seen the first 

Temple when its foundation was laid, [when they saw] this Temple with their 

eyes, were weeping with a loud voice, and many shouted aloud for joy. So 

that the people could not discern the voice of the shout of joy from the voice 

of the people's weeping, for the people shouted a great shout, and the sound 

was heard from afar.

ְשְמרּו:מו-מה,ב"ינחמיה תוַיִּ רֶׁ ְשמֶׁ םמִּ יהֶׁ תֱאֹלהֵׁ רֶׁ ְשמֶׁ ּומִּ

יםַהָּטֳהָרה יםְוַהְמֹשְררִּ ְצוַתְוַהֹשֲערִּ ידְכמִּ י:ְבנֹוְשֹלֹמהָּדוִּ כִּ
י ימֵׁ ידבִּ םְוָאָסףָדוִּ דֶׁ קֶׁ ימִּ יםָראשֵׁ ירַהְמֹשְררִּ ָלהְושִּ ְתהִּ

יםְוֹהדֹות אֹלהִּ :לֵׁ

Nechemiah 12, 45-46: And they kept the charge of their God and the charge 

of purification, and so did the singers and the gate keepers, according to the 

mandate of David [to] Solomon his son. For in the days of David and Asaf of 

old the leaders of the singers and [who established] songs of praise and 

thanksgiving to God.

מגילת
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"לאסף"אוסף המזמור 

...  שהיו סופרים כל האותיות שבתורה שהיו אומרים-לפיכך נקראו ראשונים סופרים:א"ע' קידושין ל

ָיַער' יר מִּ ָנה ֲחזִּ ,  ן דיער חציין של תהלים"עי-( יד', תהלים פ)' ְיַכְרְסמֶׁ

ר ָעֹון' .חציו דפסוקים-( לח, ח"ע)' ְוהּוא ַרחּום ְיַכפֵׁ

Kidushin 30a: Therefore [because they devoted so much time to the Bible], the first Sages were 

called: Those who count [soferim], because they would count all the letters in the Torah, as they 

would say… ]the expression[: “The boar out of the wood [miya’ar] ravages it” (Psalms 80:14), the 

ayin in the word 'wood' [ya’ar] is the midpoint of Psalms [with regard to its number of letters]. The 

verse: “But HE, being full of compassion, forgives iniquity” (Psalms 78:38), is the midpoint of 

verses [in the book of Psalms].



ויאספו אל אלקימוס ובקחידס קהל סופרים  : 12: 'ספר המכבים א ז

וראשונים החסידים היו בבני ישראל ויבקשו מהם  : 13: לדרוש צדק

כי אמרו איש כהן מזרע אהרון בא בחיל ולא יעשה לנו  : 14: שלום

וידבר אליהם דרי שום וישבע להם לאמור לא נבקש לכם : 15: עוולה

ויאמינו לו ויקח מהם שישים איש וימיתם ביום  : 16: רעה ולאוהביכם

בשר חסידך ודמם שפכו סביבות  : 17:  אחד כדבר אשר כתב

ויפול פחדם ואימתם על כל העם כי אמרו אין  : 18:ירושלים ואין קובר

:בהם צדק ומשפט כי עברו את הברית ואת השבועה אשר נשבעו

I Maccabbees 7, 12-18: Then did there assemble unto Alcimus and Bacchides a 

company of scribes, to demand justice. Now the Chasidim were the first among 

the children of Israel who sought peace of them: For they said, ''one who is a 

priest of the seed of Aaron has come with this army, and he will do us no wrong

''. So he spoke to them, peaceably, and swore to them, saying, ''we will not seek 

to harm either you or your friends''. Whereupon they believed him: however he 

took of them sixty men, and slew them in one day, according to the words: ''The 

flesh of your devoted ones and their blood they shed round Jerusalem, and there 

was no one to bury them''. Wherefore the fear and dread of them fell upon all the 

people, who said, ''There is neither truth nor righteousness in them; for they have 

broken the covenant and oath that they made''.

ט"מזמור ע

ְזמֹור ְלָאָסף א ָך מִּ ם ְבַנֲחָלתֶׁ ים ָבאּו גֹויִּ ֱאֹלהִּ

ָך  יַכל ָקְדשֶׁ ת הֵׁ ְמאּו אֶׁ יםטִּ יִּ ִּם ְלעִּ ת ְירּוָשַל :ָשמּו אֶׁ

יָך  ב ְבַלת ֲעָבדֶׁ ת נִּ ם  ָנְתנּו אֶׁ ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָשָמיִּ

ץ יָך ְלַחְיתֹו ָארֶׁ ידֶׁ :ְבַשר ֲחסִּ

ם  ג רָשְפכּו ָדָמם ַכַמיִּ ין קֹובֵׁ ִּם ְואֵׁ יבֹות ְירּוָשָל :ְסבִּ

ינּו  ד נֵׁ ְשכֵׁ ְרָפה לִּ ינּו חֶׁ ינּוָהיִּ יבֹותֵׁ ְסבִּ ס לִּ לֶׁ :ַלַעג וָקֶׁ

ַצח ' ַעד ָמה הה ֱאַנף ָלנֶׁ ָךתֶׁ ְנָאתֶׁ ש קִּ ְבַער ְכמֹו אֵׁ :תִּ

ם  ו ל ַהּגֹויִּ ר לֹא ְיָדעּוָך  ְשֹפְך ֲחָמְתָך אֶׁ ֲאשֶׁ

ְמָך לֹא ָקָראּוְוַעל ַמְמָלכֹות  ר ְבשִּ :ֲאשֶׁ

ת יֲַעֹקב  ז י ָאַכל אֶׁ ַשמּוכִּ ת ָנוֵׁהּו הֵׁ :ְואֶׁ

ים ח אֹשנִּ ְזָכר ָלנּו ֲעֹוֹנת רִּ יָך  ַאל תִּ ר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחמֶׁ ַמהֵׁ

י ַדלֹונּו ְמֹאד :כִּ

נּו  ט ְשעֵׁ י יִּ נּו ֱאֹלהֵׁ ָך ָעְזרֵׁ ַעל ְּדַבר ְכבֹוד ְשמֶׁ

ינּו   ר ַעל ַחּטֹאתֵׁ נּו ְוַכפֵׁ ילֵׁ ָךְוַהצִּ :ְלַמַען ְשמֶׁ

ם  י ם  ָלָמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִּ יהֶׁ ה ֱאֹלהֵׁ ַאיֵׁ

ינּו  ינֵׁ ם ְלעֵׁ ָּוַדע בגיים ַבּגֹויִּ יָך ַהָשפּוְךיִּ ְקַמת ַּדם ֲעָבדֶׁ :נִּ

יר  יא ְנַקת ָאסִּ יָך אֶׁ י ְתמּוָתהָתבֹוא ְלָפנֶׁ ר ְבנֵׁ ל ְזרֹוֲעָך הֹותֵׁ :ְכֹגדֶׁ

ְרפּוָך ֲאֹדָנייב ר חֵׁ ְרָפָתם ֲאשֶׁ יָקם חֶׁ ל חֵׁ ם אֶׁ ְבָעַתיִּ ינּו שִּ נֵׁ ְשכֵׁ ב לִּ :ְוָהשֵׁ

ָך וֲַאַנְחנּו ַעְמָך  יג יתֶׁ ְוצֹאן ַמְרעִּ

ה ְלָך ְלעֹוָלם   ָךנֹודֶׁ ָלתֶׁ ר ְתהִּ :ְלֹדר וָֹדר ְנַספֵׁ

Mizmor 79

1. A song of Asaf. O God! Nations have invaded Your inherited land, they have 

defiled Your Holy Temple, they have made Jerusalem into ruins.
2. They fed the corpses of Your servants to the birds of the sky, the flesh of Your 

devoted ones to the beasts of the earth.

3. They have spilled their blood like water around Jerusalem, and there is no one 
to bury [them].

4. We have become a disgrace to our neighbors, an object of scorn and derision 
to those around us.

5. How long, O Lord? Will You be angry forever, Your jealousy burning like fire?

6. Pour out Your wrath upon the nations that do not acknowledge You and upon 
the kingdoms that do not call out in Your name.

7. For they have devoured Jacob and made his dwelling desolate.
8. Do not hold our former iniquities against us; may Your mercies quickly come to 

us for we are brought very low.

9. Help us, O God of our salvation, for the sake of the glory of Your name, and 
save us and forgive us for our sins for the sake of Your name.

10. Why should the nations say, "Where is their God?" Let us witness when it 
becomes known among the nations the vengeance for the spilled blood of Your 

servants.

11. May the groaning of the prisoner come before You; by Your arm ’s great 
power, set free the children of the mother who died/spare those doomed to die. 

12. Pay back our neighbors sevenfold into their bosom for their abuse, for their 
reviling You, O Lord.

13. And we, Your people and the sheep of Your flock, will thank You forever; from 

generation to generation we will recite Your praise.



ט"מזמור ע

ְזמֹור ְלָאָסף א ָך מִּ ם ְבַנֲחָלתֶׁ ים ָבאּו גֹויִּ ֱאֹלהִּ

ָך  יַכל ָקְדשֶׁ ת הֵׁ ְמאּו אֶׁ יםטִּ יִּ ִּם ְלעִּ ת ְירּוָשַל :ָשמּו אֶׁ

יָך  ב ְבַלת ֲעָבדֶׁ ת נִּ ם  ָנְתנּו אֶׁ ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָשָמיִּ

ץ יָך ְלַחְיתֹו ָארֶׁ ידֶׁ :ְבַשר ֲחסִּ

ם  ג רָשְפכּו ָדָמם ַכַמיִּ ין קֹובֵׁ ִּם ְואֵׁ יבֹות ְירּוָשָל :ְסבִּ

ינּו  ד נֵׁ ְשכֵׁ ְרָפה לִּ ינּו חֶׁ ינּוָהיִּ יבֹותֵׁ ְסבִּ ס לִּ לֶׁ :ַלַעג וָקֶׁ

ַצח ' ַעד ָמה הה ֱאַנף ָלנֶׁ ָךתֶׁ ְנָאתֶׁ ש קִּ ְבַער ְכמֹו אֵׁ :תִּ

ם  ו ל ַהּגֹויִּ ר לֹא ְיָדעּוָך  ְשֹפְך ֲחָמְתָך אֶׁ ֲאשֶׁ

ְמָך לֹא ָקָראּוְוַעל ַמְמָלכֹות  ר ְבשִּ :ֲאשֶׁ

ת יֲַעֹקב  ז י ָאַכל אֶׁ ַשמּוכִּ ת ָנוֵׁהּו הֵׁ :ְואֶׁ

ים ח אֹשנִּ ְזָכר ָלנּו ֲעֹוֹנת רִּ יָך  ַאל תִּ ר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחמֶׁ ַמהֵׁ

י ַדלֹונּו ְמֹאד :כִּ

נּו  ט ְשעֵׁ י יִּ נּו ֱאֹלהֵׁ ָך ָעְזרֵׁ ַעל ְּדַבר ְכבֹוד ְשמֶׁ

ינּו   ר ַעל ַחּטֹאתֵׁ נּו ְוַכפֵׁ ילֵׁ ָךְוַהצִּ :ְלַמַען ְשמֶׁ

ם  י ם  ָלָמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִּ יהֶׁ ה ֱאֹלהֵׁ ַאיֵׁ

ינּו  ינֵׁ ם ְלעֵׁ ָּוַדע בגיים ַבּגֹויִּ יָך ַהָשפּוְךיִּ ְקַמת ַּדם ֲעָבדֶׁ :נִּ

יר  יא ְנַקת ָאסִּ יָך אֶׁ י ְתמּוָתהָתבֹוא ְלָפנֶׁ ר ְבנֵׁ ל ְזרֹוֲעָך הֹותֵׁ :ְכֹגדֶׁ

ְרפּוָך ֲאֹדָנייב ר חֵׁ ְרָפָתם ֲאשֶׁ יָקם חֶׁ ל חֵׁ ם אֶׁ ְבָעַתיִּ ינּו שִּ נֵׁ ְשכֵׁ ב לִּ :ְוָהשֵׁ

ָך וֲַאַנְחנּו ַעְמָך  יג יתֶׁ ְוצֹאן ַמְרעִּ

ה ְלָך ְלעֹוָלם   ָךנֹודֶׁ ָלתֶׁ ר ְתהִּ :ְלֹדר וָֹדר ְנַספֵׁ

ושירשורים פנימייםהמזמורחלוקת 

ָשָמיִּםַמֲאָכל ְלעֹוף ַה

י  ת יֲַעֹקב  ָאַכלכִּ אֶׁ

ינּו  ְרָפה  ָהיִּ חֶׁ

ינּו נֵׁ ְשכֵׁ לִּ

ב  ינּוְוָהשֵׁ נֵׁ ְשכֵׁ לִּ

יָקם   ל חֵׁ ם אֶׁ ְבָעַתיִּ שִּ

ְרָפָתם ר חֶׁ ְרפּוָךֲאשֶׁ חֵׁ

:ֲאֹדָני

ְוַעל ַמְמָלכֹות

ר  ְמָךֲאשֶׁ לֹא ָקָראּוְבשִּ

נּו ַעל  ְשעֵׁ י יִּ נּו ֱאֹלהֵׁ ָעְזרֵׁ

ָךְּדַבר ְכבֹוד  נּו  ְשמֶׁ ילֵׁ ְוַהצִּ

ינּו ְלַמַען  ר ַעל ַחּטֹאתֵׁ ְוַכפֵׁ

ָך :ְשמֶׁ

ָךָבאּו ם ְבַנֲחָלתֶׁ גֹויִּ

ירָתבֹוא ְנַקת ָאסִּ יָך אֶׁ ְלָפנֶׁ

תהליםסמיכות המזמור בספר 
אּו גֹוִים : יג.י.ב.א, ט"ע ֶתָךבָּ נֲַחלָּ ַלת ... בְּ ֶדיָךִנבְּ ַכל  ... ֲעבָּ ִכי אָּ

ֲעֹקבֶאת  יָךַּדם ... יַ נּו ... ַהָשפּוְךֲעָבדֶׁ ָךוֲַאנַחְּ ִעיֶתָךַעמְּ צֹאן ַמרְּ וְּ

ִוד : עב-עא, ח"ע דָּ ַחר בְּ ּדֹווִַיבְּ ֹאת ַעבְּ לְּ ֵחהּו ִמִמכְּ ...  צֹאןוִַיקָּ

עֹות ֲעֹקבִלרְּ יַ ֵאל ַעמֹובְּ רָּ ִישְּ תֹוּובְּ ֵעם: נֲַחלָּ בֹווִַירְּ בָּ ֹתם לְּ ...  כְּ

נּו : יד, ד"מ ימֵׁ ְרָפהְתשִּ ינּוחֶׁ נֵׁ ְשכֵׁ ינּולִּ יבֹותֵׁ ְסבִּ ס לִּ לֶׁ קֶׁ ינּו : ד, ט"ע:ַלַעג וָ ינּוָהיִּ יבֹותֵׁ ְסבִּ ס לִּ לֶׁ קֶׁ ינּו ַלַעג וָ נֵׁ ְשכֵׁ ְרָפה לִּ :חֶׁ

ל זֹאת : לח.לב, ח"ע כָּ אּובְּ טְּ הּוא ... עֹודחָּ ַכֵפרַרחּוםוְּ ֹוןיְּ עָּ

ל  ִעיר כָּ לֹא יָּ ִשיב ַאפֹו וְּ הָּ ה לְּ בָּ ִהרְּ ִחית וְּ שְּ לֹא יַ תֹווְּ :ֲחמָּ

ֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע ָךשְּ תְּ נּו ... ֶאל ַהּגֹוִיםֲחמָּ ר לָּ כָּ נֹתַאל ִתזְּ ֲעֹו

מּונּו  ַקּדְּ ִנים ַמֵהר יְּ ַהִציֵלנּו ... ַרֲחֶמיָךִראֹש ַכֵפרוְּ ַעל ַחטֹאֵתינּו  וְּ

נֹוֶדה  : יג, ט"ע ִעיֶתָך  צֹאן ַמרְּ ָך וְּ ַעמְּ נּו  נַחְּ וֲַא

ֹדר וָֹּדר  ם לְּ עֹולָּ ָך לְּ ֶתָךלְּ ִהלָּ ַסֵפר תְּ נְּ

רּווֲַאבֹוֵתינּו : ו.ד-ג, ח"ע נּוִספְּ נֵיֶהם : לָּ ַכֵחד ִמבְּ נְּ דֹורלֹא  ִרים  ַאֲחרֹון לְּ ַספְּ מְּ

ִהלֹות עֱזּוזֹו' התְּ עּו ... וֶ ַען יֵדְּ ַמ ֵלדּו ּדֹורלְּ נִים ִיּוָּ רּויָֻּקמּוַאֲחרֹון בָּ נֵיֶהםִויַספְּ ִלבְּ

ַכלֶלֶחם ַאִביִרים : כט-כה, ח"ע שאָּ ִדים ... ִאי ַסע קָּ ִיםיַ מָּ ר  ... ַבשָּ פָּ עָּ ֲעֵליֶהם ֶכ ֵטר  וַַימְּ

חֹול יִַמים  ֵאר ּוכְּ נָּףעֹוףשְּ לּו... כָּ ֶהםוַיֹאכְּ ם יִָּבא לָּ ַתֲאוָּתָּ ֹאד וְּ עּו מְּ בְּ שְּ :וִַי

ם : ה-ג, ט"ע מָּ כּו דָּ פְּ ַכַמִיםשָּ

ַער ...  ש ִתבְּ מֹו ֵא ֶתָךכְּ אָּ נְּ :ִק

ֲעִביֵרם וַַיֶצב : יד-יג, ח"ע ַקע יָּם וַַי מֹו בָּ :נֵדַמִים כְּ

אֹור  ה בְּ לָּ ל ַהַליְּ כָּ ם וְּ ָּן יֹומָּ נ ֵחם ֶבעָּ נְּ שוַַי :ֵא

ל : יט-יז, ב"ע כּו בֹו כָּ רְּ בָּ ִיתְּ ּגֹוִיםוְּ

רּוהּו שְּ ַא רּוְך ... יְּ בֹודֹו ּובָּ םֵשם כְּ עֹולָּ לְּ

ַבר : י-ט, ט"ע ַעל ּדְּ ֵענּו  נּו ֱאֹלֵהי ִישְּ ֵר זְּ ֶמָךעָּ שְּ בֹוד  רּו  ... כְּ ה יֹאמְּ מָּ לָּ

ַדע ַהּגֹוִים פּוְךַבּגֹויִםַאֵיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיּוָּ ֶדיָך ַהשָּ ֲעבָּ ַמת ַּדם  ִנקְּ ֵעינֵינּו  :לְּ

ַלת  : ב, ט"ע ִנבְּ נּו ֶאת  נָּתְּ

ֶדיָך  ִיםֲעבָּ מָּ שָּ עֹוף ַה ל לְּ ַמֲאכָּ

נה על החורבן קי

בקשה להצלה  

ולעונש לאויבים

בקשה לכפרה

שועת ישראל   י

ני הגוים   לעי

'סיפור תהילת ה

ספרים אחרים  עםקשרים 

ת : ב, ט"תהלים ע ַלתָנְתנּו אֶׁ יָך ִנבְּ לֲעָבדֶׁ ַמֲאכָּ

ִים  מָּ שָּ עֹוף ַה תֹו לְּ ַחיְּ ַשר ֲחִסיֶדיָך לְּ ֶרץבְּ :אָּ

ה :כו, ח"דברים כ תָּ יְּ הָּ ל וְּ ַמֲאכָּ ָך לְּ תְּ לָּ ל ִנבְּ כָּ ַמיִם  לְּ שָּ עֹוף ַה

ֶבֱהַמת  ֶרץּולְּ אָּ ֵאין ַמֲחִריד הָּ ( כ, ד"ל; ד, ז"ט; לג', ירמיה ז)וְּ

ַהִציֵלנּו : י-ט, ט"תהלים ע ַכֵפרוְּ רּו ... ַעל ַחטֹאֵתינּווְּ ה יֹאמְּ מָּ ַהּגֹוִיםלָּ

ַדע  ֵעינֵינּו ַבּגֹוִיםַאֵיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיּוָּ ֶדיָךלְּ ֲעבָּ ַמת ַּדם  פּוְך  נִקְּ ַהשָּ
נִינּו :מג, ב"דברים ל ה ַהרְּ תָּ יְּ הָּ ַדם  ִכי ַעמֹוגֹויִםוְּ

ם ָּקָּ נ יו ִיקֹום וְּ דָּ יו ֲעבָּ רָּ צָּ ִכֶפריִָּשיב לְּ ַעמֹווְּ תֹו  מָּ ַאדְּ

ָך : ז-ו, ט"תהלים ע תְּ ֹפְך ֲחמָּ ֶשר לֹא  אֶ שְּ ל ַהּגֹוִים ֲא

ַעל עּוָך וְּ דָּ כֹות יְּ לָּ אּוַממְּ רָּ ָך לֹא קָּ ִשמְּ ַכל ֶאת  : ֲאֶשר בְּ ִכי אָּ

נָּוֵהּו ֵהַשמּו ֶאת  ֲעֹקב וְּ :יַ

ָך : כה', ירמיה י תְּ ֹפְך ֲחמָּ ַעלעַ שְּ עּוָך וְּ דָּ חֹות ל הּגֹוַיִם ֲאֶשר לֹא יְּ פָּ ֶשר  ִמשְּ ֲא

ל כְּ אּו ִכי אָּ רָּ ָך לֹא קָּ ִשמְּ ֲעֹקבּובְּ ַכֻלהּו ֶאת  יַ ֻלהּו וַיְּ נָּוֵהּו ֵהַשמּווֲַאכָּ ֶאת  :וְּ

ַעם  (: יב', מיכה ג)יח , ו"ירמיה כ ל  ה וַיֹאֶמר ֶאל כָּ הּודָּ הּו ֶמֶלְך יְּ ִקיָּ א ִביֵמי ִחזְּ ִנבָּ יָּה  ִתי הָּ ה ַהמֹוַרשְּ ִמיכָּ

ַמר ה ה ֵלאֹמר ֹכה אָּ הּודָּ ֵרש ' יְּ ֶדה ֵתחָּ שָּ אֹות ִציֹון  בָּ ִעִייםצְּ ַלִים  מֹות יַָּערִוירּושָּ בָּ ַהר ַהַבִית לְּ יֶה וְּ :ִתהְּ

מּו  :א, ט"תהלים ע שָּ

ִעִייםֶאת  ַלִם לְּ שָּ רּו יְּ

ַעל : י,א"ירמיה י בּו  ם ֲעֹוֹנתשָּ יםֲאבֹותָּ אשֹנִּ ַריָהרִּ בָּ מֹועַ ֶאת ּדְּ נּו : ח, ז"תהלים עֲאֶשר ֵמֲאנּו ִלשְּ ר לָּ כָּ ֹנתַאל ִתזְּ ִראשֹנִיםֲעֹו

ִסיר : יא, ט"תהלים ע ַקת אָּ נְּ נֶיָך ֶא פָּ בֹוא לְּ ֹגֶדל  תָּ כְּ

ֲעָך רֹו הזְּ מּותָּ נֵי תְּ :הֹוֵתר בְּ
ה וַָּפַחד : טז, ו"שמות ט תָּ ֲעֵליֶהם ֵאימָּ ֲעָךִתֹפל  רֹו דֹל זְּ מּו  ִבגְּ ִיּדְּ

ָך ה ַעמְּ ֲעֹבר  ַעד יַ ֶבן  אָּ ִניתָּ ' כָּ ַעם זּו קָּ ֲעֹבר  :ַעד יַ

ל ְשֹפְך ֲחָמְתָך אֶׁ

ם ַהּגֹויִּ

םָלָמה יֹאְמרּו  ה  ַהּגֹויִּ ַאיֵׁ

ָּוַדע  ם יִּ יהֶׁ ם ֱאֹלהֵׁ ינּו  ַבּגֹויִּ ינֵׁ ְלעֵׁ

ְקַמת  יָךַּדםנִּ :ַהָשפּוְךֲעָבדֶׁ

םָבאּו  ָךגֹויִּ ְבַנֲחָלתֶׁ

ָדָמםָשְפכּו

ם ַכַמיִּ

ת  ָנְתנּו אֶׁ

ְבַלת  יָךנִּ ֲעָבדֶׁ
יבֹות  ְסבִּ

ִּם ָשָל ְירּו

ס   לֶׁ קֶׁ ַלַעג וָ

ינּו יבֹותֵׁ ְסבִּ לִּ

ת   ָשמּו אֶׁ

ִּם ָשַל יםְירּו יִּ ְלעִּ

ל  םאֶׁ ַהּגֹויִּ

ר לֹא  ְיָדעּוָךֲאשֶׁ

ם   ָּוַדע ַבּגֹויִּ יִּ

ינּו ינֵׁ ְלעֵׁ



ל : ב', פ ְשָראֵׁ ה יִּ ג ַכצֹאן ֹרעֵׁ יָנה ֹנהֵׁ ַהֲאזִּ
יָעה ים הֹופִּ ב ַהְכרּובִּ ף ֹישֵׁ יֹוסֵׁ

ה רֹוֵענּו)" ַאתָּ נֶָך וְּ נּו צֹא "(אָּ

שהיו סופרים כל האותיות שבתורה  ? לפיכך נקראו ראשונים סופרים:א"ע' קידושין ל
ר ָעֹון'... שהיו אומרים חציו דפסוקים -( לח, ח"ע)' ְוהּוא ַרחּום ְיַכפֵּ

ל זֹאת : לח.לב, ח"ע כָּ אּובְּ טְּ הּוא  ... עֹודחָּ וְּ

ַכֵפרַרחּום ֹוןיְּ ִשיב  עָּ הָּ ה לְּ בָּ ִהרְּ ִחית וְּ שְּ לֹא יַ וְּ

ל  ִעיר כָּ לֹא יָּ תֹוַאפֹו וְּ :ֲחמָּ

ֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע ָךשְּ תְּ ר ... ֶאל ַהּגֹוִיםֲחמָּ כָּ ַאל ִתזְּ

נּו  ֹנתלָּ מּונּו ֲעֹו ַקּדְּ ַהִציֵלנּו  ... ַרֲחֶמיָךִראשֹנִים ַמֵהר יְּ וְּ

ַכֵפר נּו  וְּ ַעל ַחטֹאֵתי



ַעֶמָך: כא, ז"ע נִָּחיתָּ ַכצֹאן 

ַאֲהֹרן ֶשה וְּ יַד ֹמ :בְּ

נּו: יג, ט"ע נַחְּ וֲַא

ִעיֶתָך צֹאן ַמרְּ ָך וְּ ַעמְּ ִוד: עב-ע, ח"ע דָּ עֹות... צֹאן... בְּ ִלרְּ

ֲעֹקב  יַ ֵעם...ַעמֹובְּ :יַנְֵּחם...וִַירְּ

77

end

78 

end

79 

end
ה  : א, ד"ע מָּ ף לָּ סָּ אָּ ִכיל לְּ שְּ ַמ

ַצח יֶעְַּשן   נֶ תָּ לָּ נַחְּ ֱאֹלִהים זָּ
ָך  ִעיֶתָךַאפְּ צֹאן ַמרְּ :בְּ

74
וֲַאַנְחנּו: ז,ה"צ

יתֹוַעם יָדֹוְוצֹאןַמְרעִּ

ֲאַנְחנּוְולֹוולא: ג',ק

יתֹוְוצֹאןַעמֹו ַמְרעִּ

95 + 100

ֵאל  ֹרֵעה: ב', פ רָּ ִישְּ

ֹנֵהג  נָּה  יֹוֵסף  ַכצֹאןַהאֲִזי

רּוִבים הֹוִפיעָּה ֵשב ַהכְּ :ֹי

80

ה רֹוֵענּו)" ַאתָּ נֶָך וְּ נּו צֹא "(אָּ
77, 21: Like a 

flock You led 

Your people in the 

hands of Moses 

and Aaron

78, 70-72: David...from 

the sheepfolds…to be 

a shepherd among 

Jacob, His 

people…and He/he 

shepherded them… 

and led them

79, 13: For we are 

Your people and the 

sheep of Your flock 95, 7: For we are the people 

of His flock and the sheep 

under His hand

100, 3: For we are His 

people and the sheep of His 

flock

ֵניֶהם ' וַה: כא, ג"שמות י ֹהֵלְך ִלפְּ

ַעמּוד  ם בְּ נָּןיֹומָּ םעָּ ֹחתָּ ַהֶּדֶרְךַלנְּ

ה לָּ ַליְּ ַעמּוד וְּ ֶהם ֵאשבְּ ִאיר לָּ הָּ לְּ

ֶלֶכת  םלָּ היֹומָּ לָּ יְּ :וָּלָּ

ֵניֶכם: לג', דברים א ַבֶּדֶרְךַהֹהֵלְך ִלפְּ

קֹום  ֶכם מָּ תּור לָּ ֶכםלָּ ֵאשַלֲחֹנתְּ הבָּ לָּ ַליְּ

ֶכם  ֹאתְּ ּה ַבֶּדֶרְךַלרְּ כּו בָּ נָּןֲאֶשר ֵתלְּ ּוֶבעָּ

ם :יֹומָּ

Exodus 13, 21: And the Lord 

went before them by day with 

a pillar of cloud to guide them 

along the way. By night it 

appeared as a pillar of fire, 

providing them with light, they 

could thus travel day and night.

Deuteronomy 1, 33: He 

goes before you in the way 

to seek you out a place to 

camp in: in fire by night to 

show you the way to follow 

and in cloud by day.



: כב, ד"ע

ה ֱאֹלִהים קּומָּ
:  ח, ב"פ

ה ֱאֹלִהים קּומָּ

ספר שלישי

ף   סָּ אָּ (ג"פ-ג"ע)לְּ

ו"עה"עד"עג"ע

'דברי ה

סבל  

הצדיק  
מהחורבן

,  (ד"ע)קינה על החורבן 

לשפוט הארץ  ' דברי ה

שפוט  ' ואכן ה( ה"ע) י
(.ו"ע)רשעים וצדיקים 

ב"ע-א"נ'נ ט"מח"מ-ו"מה"מד"מג"מ-ב"מ

ִוד דָּ לְּ ף סָּ אָּ לְּ ֵני (ט"מ-ב"מ)ֹקַרח ִלבְּ

:ולהכיר בשמו כעליון על כל הארץ' חותם בתפילה על הרשעים לבקש את ה(: ג"פ-ב"מ" )להים-א"אוסף בשם 

שּו : יט-יז, ג"פ ָך הִויַבקְּ '  ִשמְּ

ה ...  ָך הִכי ַאתָּ ַבֶּדָך'ִשמְּ לְּ

"צ
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ַמ

ו"ק-'צ

ספר רביעי

ג"פב"פא"פ'פ

'דברי ה

סבל  

ישראל  
מאויבים

תפילה לדאוג לעמו  

תוכחת להתרחק  , ('פ)

ומשפט  ( א"פ)מאלילים 
(  ב"פ)בהם ' ה

ט"עז"ע

ישראל צאן מרעיתו של  

,  (ז"ע)בזמן משה ' ה

והחורבן  ( ח"ע)דוד 

התבוננות בימי  (. ט"ע)
.ֶקֶדם כציר של האוסף
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...

ם
ֵח

יַנְּ
:

ח"ע

ַע  : כא, ב"ק ֹמ שְּ ִל

ִסיר ַקת אָּ נְּ ַפֵתַח  ֶא לְּ

ה מּותָּ נֵי תְּ :בְּ

נֶיָך : יא, ט"ע פָּ בֹוא לְּ ִסירתָּ ַקת אָּ נְּ ֶא

ֲעָך הֹוֵתר  רֹו ֹגֶדל זְּ הכְּ מּותָּ נֵי תְּ :בְּ

ל זֹאת : לח.לב, ח"ע כָּ אּובְּ טְּ הּוא ... עֹודחָּ ַכֵפרַרחּוםוְּ ֹוןיְּ עָּ

ל  ִעיר כָּ לֹא יָּ ִשיב ַאפֹו וְּ הָּ ה לְּ בָּ ִהרְּ ִחית וְּ שְּ לֹא יַ תֹווְּ :ֲחמָּ

ֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע ָךשְּ תְּ נּו ... ֶאל ַהּגֹוִיםֲחמָּ ר לָּ כָּ נֹתַאל ִתזְּ ֲעֹו

מּונּו  ַקּדְּ ִנים ַמֵהר יְּ ַהִציֵלנּו ...ַרֲחֶמיָך ִראֹש ַכֵפרוְּ ַחטֹאֵתינּוַעל וְּ

ספר שני

ט"פח"פז"פו"פ

הימן ואיתן  

האזרחי

ֵני ֹקַרח  (ט"מ-ב"מ)ִלבְּ

ה"פ ד"פ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ



: כב, ד"ע

ה ֱאֹלִהים קּומָּ
:  ח, ב"פ

ה ֱאֹלִהים קּומָּ

ו"ק-'צ

ט"פח"פז"פו"פה"פד"פג"פב"פא"פ'פט"עז"עו"עה"עד"עג"עב"ע-א"נ'נ ט"מח"מ-ו"מה"מד"מג"מ-ב"מ
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,  ה"ס; ט, א"ס

יג, ו"ס; ב

ה  : כז, ג"ע נֵׁ י הִּ כִּ

יָך  קֶׁ דּוְרחֵׁ יֹאבֵׁ
ֲהלּו  : יח, ג"פ ִיבָּ שּו וְּ יֵֹב

רּו  פְּ יַחְּ ַעד וְּ יֹאֵבדּוֲעֵדי  :וְּ

ְך  : ו.ב, ג"פ ִמי לָּ ֱאֹלִהים ַאל ּדֳּ

ש  ֹקט ֵאלַאל ֶתֱחַר שְּ ַאל ִת ...  וְּ

ֹרתּו ִרית ִיכְּ ֶליָך בְּ עָּ

נֵה  : י, ב"צ ִכי ִה

ֶביָך  יֹאֵבדּוֹאיְּ

:  ה.ג', נ

יָּבֹא  

נּו   ֱאֹלֵהי

ַאל וְּ 

ש ...  יֱֶחַר
פּו  ִלי  ִאסְּ

י   ֲחִסידָּ

ֵתי   ֹכרְּ

ִריִתי   בְּ

ַבחֲעֵלי זָּ

אתָּ  : ח, א"פ רָּ ה קָּ רָּ ַבצָּ

ֶענְָּך ֶצךָּ ֶא ֵסֶתר ַרַעםוֲָּאַחלְּ בְּ

ַרח:  ז, ב"ע ִיפְּ

יו  יָּמָּ ַצִּדיקבְּ
ַצִּדיק:  יג, ב"צ

ר  מָּ חַכתָּ רָּ ִיפְּ

ל זֹאת : לח.לב, ח"ע כָּ אּובְּ טְּ הּוא ... עֹודחָּ ַכֵפרַרחּוםוְּ ֹוןיְּ עָּ

ל  ִעיר כָּ לֹא יָּ ִשיב ַאפֹו וְּ הָּ ה לְּ בָּ ִהרְּ ִחית וְּ שְּ לֹא יַ תֹווְּ :ֲחמָּ

:ולהכיר בשמו כעליון על כל הארץ' חותם בתפילה על הרשעים לבקש את ה(: ג"פ-ב"מ" )להים-א"אוסף בשם 

שּו : יט-יז, ג"פ ָך הִויַבקְּ '  ִשמְּ

ה ...  ָך הִכי ַאתָּ ַבֶּדָך'ִשמְּ לְּ

ֵלק  : ח, ג"פ ֲעמָּ ַעמֹון וַ ל וְּ בָּ ּגְּ

ֶשת ֶל ֵבי פְּ :צֹורִעם ֹישְּ

נֵה : ד, ז"פ ֶשתִה ֶל צֹורפְּ ִעם כּוש ֶזה יַֻלד  וְּ

ם :שָּ

ם לֹא  : יד.ה, ג"ע דָּ ִעם אָּ וְּ

עּו ּגָּ נֻ ל  נָּגּועַ וֱָּאִהי ... יְּ כָּ

ִרים קָּ ִתי ַלבְּ תֹוַכחְּ :  ַהיֹום וְּ

ִתי  : לג, ט"פ ַקדְּ ּופָּ

עָּם   ֵשֶבט ִפשְּ בְּ

ִעים גָּ נְּ ָּםּוִב :  עֲֹונ

נֶה  : י, א"צ ֻא לֹא תְּ

ה  עָּ ַגעֵאֶליָך רָּ נֶ לֹא  וְּ

ֶלָך הֳּ אָּ ַרב בְּ ִיקְּ

נּו : ו-ד, ט"ע ִיי כֵנֵינּוהָּ שְּ ה ִל פָּ ה ה... ֶחרְּ נַף ' ַעד מָּ נֶצַחֶתֱא ַערלָּ ִתבְּ

ש  מֹו ֵא ֶתָךכְּ אָּ נְּ פְֹך : ִק ָךשְּ תְּ עּוָךֲחמָּ דָּ ֶשר לֹא יְּ ֵשב  ... ֶאל ַהּגֹוִים ֲא הָּ וְּ

נֵינּו ֵכ שְּ ם ִל ַתִים ֶאל ֵחיקָּ עָּ םִשבְּ תָּ פָּ ֶשר ֶחרְּ פּוָךֲא נָּיֵחרְּ :ֲאֹד

ה : יג', פ מָּ ֵדֶריהָּ לָּ תָּ גְּ ַרצְּ רּוהָּ פָּ אָּ ֶרְךוְּ ֵרי דָּ ל ֹעבְּ :כָּ

תָּ : מז-לט, ט"פ נַחְּ ה זָּ ַאתָּ תָּ  וְּ ַעַברְּ ס ִהתְּ אָּ וִַתמְּ

ִשיֶחָך תָּ ... ִעם מְּ ַרצְּ ל פָּ יוכָּ ֵדֹרתָּ ל  ַשסֻהּו ... ּגְּ כָּ

ֶרְך  ֵרי דָּ יָּה ֹעבְּ ָּיוהָּ ֵכנ ה ִלשְּ פָּ ה ה... ֶחרְּ '  ַעד מָּ

ֵתר  ַצחִתסָּ נֶ ֶתָךלָּ ש ֲחמָּ מֹו ֵא ַער כְּ :ִתבְּ

ַמע ֱאֹלִהים : נט, ח"ע רשָּ ַעבָּ ַאסוִַיתְּ ֵאלוִַימְּ רָּ ִישְּ ֹאד בְּ מְּ

הימן ואיתן  

האזרחי

ֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע ָךשְּ תְּ נּו ... ֶאל ַהּגֹוִיםֲחמָּ ר לָּ כָּ נֹתַאל ִתזְּ ֲעֹו

מּונּו  ַקּדְּ ִנים ַמֵהר יְּ ַהִציֵלנּו ...ַרֲחֶמיָך ִראֹש ַכֵפרוְּ ַחטֹאֵתינּוַעל וְּ

ִני  : טו, א"צ ֵא רָּ ִיקְּ

נֵהּו  ֱע ֶא ֹנִכי  וְּ ִעמֹו אָּ

ֵצהּו   ה ֲאַחלְּ רָּ צָּ בְּ
ֵדהּו וֲַאַכבְּ

:  טו', נ

ִני ֵא רָּ ּוקְּ

יֹום  ה  בְּ רָּ צָּ

ָך   ֲאַחֶלצְּ
ִני ֵד ַכבְּ ּותְּ

ִוד: ו"פ דָּ ה לְּ ִפלָּ יֹוןִכי ... תְּ ֶאבְּ ִני וְּ ִניעָּ ל ּגֹוִים: אָּ כָּ

ִשיתָּ יָּבֹואּו  עָּ ֶשר  ַתֲחוּוֲא ִישְּ ָּי וְּ נֶיָך ֲאֹדנ פָּ דּו  לְּ ִויַכבְּ

ֶמָך שְּ ה : ִל דֹול ַאתָּ אֹותִכי גָּ לָּ ִנפְּ ֹעֵשה  ה אֱֹלִהים  וְּ ַאתָּ

ַבֶּדָך ם...לְּ עֹולָּ ָך לְּ ִשמְּ ה  דָּ וֲַאַכבְּ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

ֹפט  : כ.יט.יח.יב.ד, ב"ע ִישְּ

ִנֵיי  נֵי ֲע ם יֹוִשיעַ ִלבְּ יֹוןעָּ ...  ֶאבְּ

ִציל  יֹוןִכי יַ ַשּוֵעַ ֶאבְּ נִי מְּ עָּ ...  וְּ

אֹות לָּ ִנפְּ ֵשה  ַבּדֹוֹע רּוְך  :  לְּ ּובָּ

ם עֹולָּ בֹודֹו לְּ לּו  ... ֵשם כְּ כָּ
ִוד ִפלֹות ּדָּ יתְּ שָּ ֶבן ִי

ַע  : כא, ב"ק ֹמ שְּ ִל

ִסיר ַקת אָּ נְּ ַפֵתַח  ֶא לְּ

ה מּותָּ נֵי תְּ :בְּ

נֶיָך : יא, ט"ע פָּ בֹוא לְּ ִסירתָּ ַקת אָּ נְּ ֶא

ֲעָך הֹוֵתר  רֹו ֹגֶדל זְּ הכְּ מּותָּ נֵי תְּ :בְּ

ח"ע
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Recommended Literature: Beat Weber – Publications on Asaf (mostly German)

Lecture #13 & #14 – Asaf Collections

• Doxologies of the 5 Books & differences

• Asaf – Historical & Biographical background

• 2nd Asaf Collection D2 (73-83) – Its Structure, 

Story & Message

• A1 (50) versus A2 (73-83)

• Mizmor 79 – Survival Strategy of Asaf

• 77-79 - The Center and Turning Point of A2


