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דוד מעלה את הארון לירושלים – עם המשוררים לאסף
ֹלהים וַיַצִּ יגּו אֹ תֹו ְבתֹוְך הָ אֹ הֶׁ ל אֲ ֶׁשר נָטָ ה
דברי הימים א ט" ז ( :א) וַי ִָּביאּו אֶׁ ת אֲ רֹון הָ אֱ ִּ
ֹלהים ( :ב) וַיְ כַל ָּדוִּיד ֵׁמהַ עֲ לֹות הָ עֹ לָ ה וְ הַ ְשלָ ִּמים
ּושלָ ִּמים ִּל ְפנֵׁי הָ אֱ ִּ
לֹו ָּדוִּיד וַי ְַק ִּריבּו עֹ לֹות ְ
וַיְ בָ ֶׁרְך אֶׁ ת הָ עָ ם ְב ֵׁשם ה' ( :ג) וַיְ חַ לֵׁ ק ְלכָל ִּאיש יִּ ְש ָראֵׁ ל ֵׁמ ִּאיש וְ עַ ד ִּא ָשה ְל ִּאיש כִּ כַר לֶׁ חֶׁ ם
ּולהַ לֵׁ ל
ּולהֹודֹות ְ
ּולהַ זְ כִּ יר ְ
ישה ( :ד) וַיִּ ֵׁתן ִּל ְפנֵׁי אֲ רֹון ה' ִּמן הַ ְלוִּ יִּ ם ְמ ָש ְר ִּתים ְ
וְ אֶׁ ְשפָ ר וַאֲ ִּש ָ
ּומ ִּת ְתיָה
יחיאֵׁ ל ַ
ּוש ִּמ ָירמֹות וִּ ִּ
ּומ ְשנֵׁהּו זְ כ ְַריָה יְ ִּעיאֵׁ ל ְ
לַ ה' אֱ ֹלהֵׁ י יִּ ְש ָראֵׁ ל ( :ה) אָ סָ ף הָ ר ֹאש ִּ
ּובכִּ נֹרֹות וְ אָ סָ ף בַ ְמצִּ ְל ַתיִּ ם ַמ ְש ִּמיעַ ( :ו)
יעיאֵׁ ל ִּבכְ לֵׁ י נְ בָ ִּלים ְ
ּוב ָניָהּו וְ עֹ בֵׁ ד אֱ דֹם וִּ ִּ
וֶׁאֱ ִּליאָ ב ְ
ֹלהים ( :ז) בַ יֹום הַ הּוא אָ ז
ּוב ָניָהּו וְ יַחֲ זִּ יאֵׁ ל הַ כֹהֲ נִּים בַ חֲ צֹצְ רֹות ָת ִּמיד ִּל ְפנֵׁי אֲ רֹון ְב ִּרית הָ אֱ ִּ
ְ
ָתן ָּדוִּיד בָ ר ֹאש ְלהֹ דֹות לַ ה' ְביַד אָ סָ ף וְ אֶׁ חָ יו  :פ
נ ַ
יֹלתיו ( :ט) ִּשירּו לֹו ז ְַמרּו לֹו ִּשיחּו ְבכָל
הֹודיעּו בָ עַ ִּמים עֲ ִּל ָ
(ח) הֹודּו לַ ה' ִּק ְראּו ִּב ְשמֹו ִּ
נִּפ ְלאֹ ָתיו ( :י) ִּה ְתהַ ְללּו ְב ֵׁשם ָק ְד שֹו יִּ ְש ַמח לֵׁ ב ְמבַ ְק ֵׁשי ה' ( :יא) ִּּד ְר שּו ה' וְ עֻ ּזֹו בַ ְק שּו פָ נָיו
ְ
ּומ ְש ְפטֵׁ י ִּפיהּו ( :יג) ז ֶַׁרע יִּ ְש ָראֵׁ ל עַ ְבּדֹו ְבנֵׁי
נִּפ ְלאֹ ָתיו אֲ ֶׁשר עָ ָשה מ ְֹפ ָתיו ִּ
ָת ִּמיד ( :יב) זִּ כְ רּו ְ
יַעֲ קֹ ב ְב ִּח ָיריו ( :יד) הּוא ה' אֱ ֹלהֵׁ ינּו ְבכָל הָ אָ ֶׁרץ ִּמ ְשפָ טָ יו ( :טו) זִּ כְ רּו ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו ָּדבָ ר
ידהָ ְליַעֲ קֹ ב
ּושבּועָ תֹו ְליִּ צְ חָ ק ( :יז) וַיַעֲ ִּמ ֶׁ
צִּ ּוָה ְלאֶׁ לֶׁ ף ּדֹור ( :טז) אֲ ֶׁשר כ ַָרת אֶׁ ת אַ ְב ָרהָ ם ְ
יֹות ֶׁכם
ְלחֹ ק ְליִּ ְש ָראֵׁ ל ְב ִּרית עֹולָ ם ( :יח) לֵׁ אמֹר ְלָך אֶׁ ֵׁתן אֶׁ ֶׁרץ כְ נָעַ ן חֶׁ בֶׁ ל נַחֲ לַ ְתכֶׁם ( :יט) ִּב ְה ְ
ּומ ַמ ְמלָ כָה אֶׁ ל עַ ם אַ חֵׁ ר ( :כא)
ְמ ֵׁתי ִּמ ְספָ ר כִּ ְמעַ ט וְ גָ ִּרים בָ ּה ( :כ) וַיִּ ְתהַ ְלכּו ִּמּגֹוי אֶׁ ל ּגֹוי ִּ
ל ֹא ִּהנִּיחַ ְל ִּאיש ְלעָ ְש ָקם וַיֹוכַח עֲ לֵׁ יהֶׁ ם ְמלָ כִּים ( :כב) אַ ל ִּתּגְ עּו ִּב ְמ ִּשיחָ י ּו ִּבנְ ִּביאַ י אַ ל
ָת ֵׁרעּו  :פ
(כג) ִּשירּו לַ ה' כָל הָ אָ ֶׁרץ בַ ְשרּו ִּמיֹום אֶׁ ל יֹום יְ שּועָ תֹו ( :כד) סַ ְפרּו בַ ּגֹויִּ ם אֶׁ ת כְ בֹודֹו ְבכָל
ֹלהים ( :כו) כִּ י כָל
נֹורא הּוא עַ ל כָל אֱ ִּ
ּומהֻ לָ ל ְמאֹ ד וְ ָ
הָ עַ ִּמים נִּ ְפ ְלאֹ ָתיו ( :כה) כִּ י גָ דֹול ה' ְ
ילים וַה' ָש ַמיִּ ם עָ ָשה ( :כז) הֹוד וְ הָ ָדר ְלפָ נָיו עֹ ז וְ חֶׁ ְדוָה ִּב ְמקֹ מֹו ( :כח)
אֱ ֹלהֵׁ י הָ עַ ִּמים אֱ ִּל ִּ
הָ בּו לַ ה' ִּמ ְש ְפחֹות עַ ִּמים הָ בּו לַ ה' כָבֹוד וָעֹ ז ( :כט) הָ בּו לַ ה' כְ בֹוד ְשמֹו ְשאּו ִּמנְ חָ ה ּובֹאּו
ְלפָ נָיו ִּה ְש ַתחֲוּו לַ ה' ְבהַ ְד ַרת קֹ ֶׁד ש ( :ל) ִּחילּו ִּמ ְלפָ נָיו כָל הָ אָ ֶׁרץ אַ ף ִּתכֹון ֵׁתבֵׁ ל בַ ל
אמרּו בַ ּגֹויִּ ם ה' ָמלָ ְך ( :לב) יִּ ְרעַ ם הַ יָם
ִּתמֹוט ( :לא) יִּ ְש ְמחּו הַ ָש ַמיִּ ם וְ ָתגֵׁ ל הָ אָ ֶׁרץ וְ י ֹ ְ
ּומלֹואֹו יַעֲ ֹלץ הַ ָש ֶׁדה וְ כָל אֲ ֶׁשר בֹו ( :לג) אָ ז יְ ַרנְ נּו עֲ צֵׁ י הַ יָעַ ר ִּמ ִּל ְפנֵׁי ה' כִּ י בָ א ִּל ְשפֹוט אֶׁ ת
ְ
הֹושיעֵׁ נּו אֱ ֹלהֵׁ י יִּ ְשעֵׁ נּו
ִּ
הָ אָ ֶׁרץ ( :לד) הֹודּו לַ ה' כִּ י טֹוב כִּ י ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו ( :לה) וְ ִּא ְמרּו
וְ ַק ְבצֵׁ נּו וְ הַ צִּ ילֵׁ נּו ִּמן הַ ּגֹויִּ ם ְלהֹ דֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך ְל ִּה ְש ַתבֵׁ חַ ִּב ְת ִּהלָ ֶׁתָך ( :לו) בָ רּוְך ה' אֱ ֹלהֵׁ י
אמרּו כָל הָ עָ ם אָ ֵׁמן וְ הַ לֵׁ ל לַ ה'  :פ
יִּ ְש ָראֵׁ ל ִּמן הָ עֹולָ ם וְ עַ ד הָ עֹ לָ ם וַי ֹ ְ
ּולאֶׁ חָ יו ְל ָש ֵׁרת ִּל ְפנֵׁי הָ אָ רֹון ָת ִּמיד ִּל ְדבַ ר יֹום
(לז) וַיַעֲ זָב ָשם ִּל ְפנֵׁי אֲ רֹון ְב ִּרית ה' ְלאָ סָ ף ְ
ּושמֹונָה וְ עֹ בֵׁ ד אֱ דֹם בֶׁ ן יְ ִּדיתּון וְ חֹ סָ ה ְל שֹ עֲ ִּרים :
ְביֹומֹו ( :לח) וְ עֹ בֵׁ ד אֱ דֹם וַאֲ חֵׁ יהֶׁ ם ִּש ִּשים ְ
(לט) וְ אֵׁ ת צָ דֹוק הַ כֹהֵׁ ן וְ אֶׁ חָ יו הַ כֹהֲ נִּים ִּל ְפנֵׁי ִּמ ְשכַן ה' בַ בָ ָמה אֲ ֶׁשר ְבגִּ ְבעֹון ( :מ) ְלהַ עֲ לֹות
תֹורת ה' אֲ ֶׁשר צִּ ּוָה עַ ל
ּולכָל הַ כָתּוב ְב ַ
עֹ לֹות לַ ה' עַ ל ִּמזְ בַ ח הָ עֹ לָ ה ָת ִּמיד לַ ב ֶֹׁקר וְ לָ עָ ֶׁרב ְ
רּורים אֲ ֶׁשר נִּ ְקבּו ְב ֵׁשמֹות ְלהֹ דֹות לַ ה' כִּ י
ּושאָ ר הַ ְב ִּ
ימן וִּידּותּון ְ
יִּ ְש ָראֵׁ ל ( :מא) וְ ִּע ָמהֶׁ ם הֵׁ ָ
יעים ּוכְ לֵׁ י ִּשיר
ּומצִּ ְל ַתיִּ ם ְל ַמ ְש ִּמ ִּ
ימן וִּידּותּון חֲ צֹצְ רֹות ְ
ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו ( :מב) וְ ִּע ָמהֶׁ ם הֵׁ ָ
ּובנֵׁי יְ דּותּון לַ ָשעַ ר ( :מג) וַי ְֵׁלכּו כָל הָ עָ ם ִּאיש ְלבֵׁ יתֹו וַיִּ סֹ ב ָּדוִּ יד ְלבָ ֵׁרְך אֶׁ ת
ֹלהים ְ
הָ אֱ ִּ

מזמורים של אסף בספר הרביעי והחמישי (בלי
כותרת)
132, 8

106,
1.46

105,
1-15

96,1-9
10-13

93,1

Deutero-asafitic Psalms

ילֹותיו( :ב) ִּשירּו לֹו
הֹודיעּו בָ עַ ִּמים עֲ ִּל ָ
תהלים ק"ה (א) הֹודּו לַ ה' ִּק ְראּו ִּב ְשמֹו ִּ
שי ה':
אֹותיו( :ג) ִּה ְתהַ ְללּו ְב ֵׁשם ָק ְד שֹו ִּי ְשמַ ח לֵׁ ב ְמ ַב ְק ֵׁ
ז ְַמרּו לֹו ִּשיחּו ְבכָל נִּ פְ ְל ָ
אֹותיו אֲ ֶׁשר עָ ָשה מ ְֹפ ָתיו
(ד) ִּּד ְר שּו ה' וְעֻ ּזֹו בַ ְק שּו פָ נָיו ָת ִּמיד( :ה) זִּ כְ רּו נִּ פְ ְל ָ
ֹלהינּו ְבכָל
יריו( :ז) הּוא ה' אֱ ֵׁ
ּומ ְשפְ טֵׁ י פִּ יו( :ו) ז ֶַׁרע אַ ְב ָרהָ ם עַ ְבּדֹו ְבנֵׁי יַעֲ קֹ ב ְב ִּח ָ
ִּ
ָה ָא ֶׁרץ ִּמ ְשפָ ָטיו( :ח) ָזכַר ְלעֹולָ ם ְב ִּריתֹו ָּדבָ ר צִּ ּוָה ְלאֶׁ לֶׁ ף ּדֹור( :ט) אֲ ֶׁשר כ ַָרת אֶׁ ת
עֹולם( :יא)
יד ָה ְליַעֲ קֹ ב ְלחֹ ק ְל ִּי ְש ָר ֵׁאל ְב ִּרית ָ
ּושבּועָ תֹו ְל ִּי ְשחָ ק( :י) וַיַעֲ ִּמ ֶׁ
אַ ְב ָרהָ ם ְ
יֹותם ְמ ֵׁתי ִּמ ְספָ ר כִּ ְמעַ ט
לֵׁ אמֹר ְלָך אֶׁ ֵׁתן אֶׁ ת אֶׁ ֶׁר ץ כְ נָעַ ן חֶׁ בֶׁ ל נַחֲ לַ ְתכֶׁם( :יב) ִּב ְה ָ
וְגָ ִּרים בָ ּה( :יג) וַיִּ ְתהַ ְלכּו ִּמּגֹוי אֶׁ ל ּגֹוי ִּממַ ְמלָ כָה אֶׁ ל עַ ם אַ חֵׁ ר( :יד) ל ֹא ִּהנִּ יחַ אָ ָדם
ְלעָ ְש ָקם וַיֹוכַח עֲ לֵׁ יהֶׁ ם ְמלָ כִּ ים( :טו) אַ ל ִּתּגְ עּו ִּב ְמ ִּשיחָ י ְו ִּלנְ | ִּביאַ י אַ ל ָת ֵׁרעּו:

תהלים צ"ו (א) ִּשירּו לַ ה' ִּשיר חָ ָד ש ִּשירּו לַ ה' כָל הָ אָ ֶׁר ץ( :ב) ִּשירּו ַלה' ָברֲ כּו
אֹותיו:
ְשמֹו בַ ְשרּו ִּמיֹום ְליֹום ְי שּועָ תֹו( :ג) סַ פְ רּו בַ ּגֹויִּם כְ בֹודֹו ְבכָל הָ עַ ִּמים נִּ ְפ ְל ָ
ֹלהים( :ה) כִּ י כָל אֱ ֹלהֵׁ י הָ עַ ִּמים
נֹורא הּוא עַ ל כָל אֱ ִּ
ּומהֻ לָ ל ְמאֹ ד ָ
(ד) כִּ י גָ דֹול ה' ְ
אֱ ִּל ִּילים וַה' ָשמַ יִּם עָ ָשה( :ו) הֹוד וְהָ ָדר ְלפָ נָיו עֹ ז ו ְִּתפְ אֶׁ ֶׁרת ְב ִּמ ְק ָּד שֹו( :ז) ָהבּו לַ ה'
ִּמ ְשפְ חֹות עַ ִּמים הָ בּו לַ ה' כָבֹוד וָעֹ ז( :ח) הָ בּו לַ ה' כְ בֹוד ְשמֹו ְשאּו ִּמנְ ָחה ּובֹאּו
רֹותיו( :ט) ִּה ְש ַתחֲ וּו לַ ה' ְבהַ ְד ַרת קֹ ֶׁד ש ִּחילּו ִּמפָ נָיו כָל הָ אָ ֶׁר ץ:
ְלחַ צְ ָ
תהלים צ"ג ,א ... :אַ ף ִּתכֹון ֵׁתבֵׁ ל בַ ל ִּתמֹוט:
תהלים צ"ו ,יִּ :א ְמרּו בַ ּגֹויִּם ה' מָ לָ ְך אַ ף ִּתכֹון ֵׁתבֵׁ ל בַ ל ִּתמֹוט י ִָּדין עַ ִּמים
ּומֹלאֹו( :יב) יַעֲ ֹלז ָש ַדי
יש ִּרים( :יא) ִּי ְש ְמחּו הַ ָשמַ יִּם ו ְָתגֵׁ ל הָ אָ ֶׁר ץ י ְִּרעַ ם הַ יָם ְ
ְבמֵׁ ָ
ְוכָל אֲ ֶׁשר בֹו אָ ז י ְַרנְ נּו כָל עֲ צֵׁ י יָעַ ר( :יג) ִּלפְ נֵׁי ה' כִּ י בָ א כִּ י בָ א ִּל ְשפֹ ט ָה ָא ֶׁר ץ ִּי ְשפֹט
ֵׁתבֵׁ ל ְבצֶׁ ֶׁדק וְעַ ִּמים בֶׁ אֱ מּונָתֹו:
תהלים ק"ו ,א.מז-מח( :א) הַ ְללּו יָּה הֹודּו לַ ה' כִּ י טֹוב כִּ י ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו...:
הֹושיעֵׁ נּו ה' אֱ ֹלהֵׁ ינּו ו ְַק ְבצֵׁ נּו ִּמן הַ ּגֹויִּם ְלהֹ דֹות ְל ֵׁשם ָק ְד ֶׁשָך ְל ִּה ְש ַת ֵׁב ַח
ִּ
(מז)
ִּב ְת ִּהלָ ֶׁתָך( :מח) בָ רּוְך ה' אֱ ֹלהֵׁ י ִּי ְש ָראֵׁ ל ִּמן הָ עֹולָ ם וְעַ ד הָ עֹולָ ם וְאָ מַ ר כָל ָהעָ ם
אָ מֵׁ ן הַ ְללּו יָּה:

– Shlomo’s prayers after the Temple dedication
accompanied by the singers of Asaf

Untitled mizmorim of Asaf in Books IV and V
132, 8

דברי הימים ב ה'
(א) ו ִַּת ְשלַ ם כָל הַ ְמלָ אכָה אֲ ֶׁשר עָ ָשה ְשֹלמֹה ְלבֵׁ ית ה' ס וַיָבֵׁ א ְשֹלמֹה אֶׁ ת ָק ְד ֵׁשי ָּדוִּ יד
ֹלהים  :פ (ב) אָ ז
אָ ִּביו וְ אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף וְ אֶׁ ת הַ ּזָ הָ ב וְ אֶׁ ת כָל הַ כ ִֵּׁלים נ ַָתן ְבאֹ צְ רֹות בֵׁ ית הָ אֱ ִּ
אשי הַ ַמּטֹות נְ ִּשיאֵׁ י הָ אָ בֹות ִּל ְבנֵׁי יִּ ְש ָראֵׁ ל אֶׁ ל
י ְַקהֵׁ יל ְשֹלמֹה אֶׁ ת זִּ ְקנֵׁי יִּ ְש ָראֵׁ ל וְ אֶׁ ת כָל ָר ֵׁ
רּושלָ ִּם ְלהַ עֲ לֹות אֶׁ ת אֲ רֹון ְב ִּרית ה' ֵׁמ ִּעיר ָּדוִּיד ִּהיא צִּ יֹון ( :ג) וַיִּ ָקהֲ לּו אֶׁ ל הַ ֶׁמלֶׁ ְך כָל ִּאיש
יְ ָ
יִּ ְש ָראֵׁ ל בֶׁ חָ ג הּוא הַ חֹ ֶׁד ש הַ ְש ִּב ִּעי ( :ד) וַ ָיבֹאּו כֹל זִּ ְקנֵׁי יִּ ְש ָראֵׁ ל וַיִּ ְשאּו הַ ְלוִּ יִּ ם אֶׁ ת הָ אָ רֹון :
(ה) וַיַעֲ לּו אֶׁ ת הָ אָ רֹון וְ אֶׁ ת אֹ הֶׁ ל מֹועֵׁ ד וְ אֶׁ ת כָל כְ לֵׁ י הַ קֹ ֶׁד ש אֲ ֶׁשר בָ אֹ הֶׁ ל הֶׁ עֱ לּו אֹ ָתם
הַ כֹהֲ נִּים הַ ְלוִּ יִּ ם ( :ו) וְ הַ ֶׁמלֶׁ ְך ְשֹלמֹה וְ כָל עֲ ַדת יִּ ְש ָראֵׁ ל הַ נֹועָ ִּדים עָ לָ יו ִּל ְפנֵׁי הָ אָ רֹון ְמז ְַב ִּחים
צ ֹאן ּובָ ָקר אֲ ֶׁשר ל ֹא יִּ סָ ְפרּו וְ ל ֹא יִּ ָמנּו ֵׁמרֹב ( :ז) וַי ִָּביאּו הַ כֹהֲ נִּ ים אֶׁ ת אֲ רֹון ְב ִּרית ה' אֶׁ ל
רּובים
רּובים ( :ח) וַיִּ ְהיּו הַ כְ ִּ
ְמקֹומֹו אֶׁ ל ְּד ִּביר הַ בַ יִּ ת אֶׁ ל קֹ ֶׁד ש הַ ְק ָד ִּשים אֶׁ ל ַתחַ ת כַנְפֵׁי הַ כְ ִּ
רּובים עַ ל הָ אָ רֹון וְ עַ ל בַ ָּדיו ִּמ ְל ָמ ְעלָ ה ( :ט)
פֹ ְר ִּשים כְ נָפַיִּ ם עַ ל ְמקֹום הָ אָ רֹון וַיְ כַסּו הַ כְ ִּ
אשי הַ בַ ִּּדים ִּמן הָ אָ רֹון עַ ל ְפנֵׁי הַ ְּד ִּביר וְ ל ֹא י ֵָׁראּו הַ חּוצָ ה וַיְ ִּהי ָשם
וַיַאֲ ִּריכּו הַ בַ ִּּדים וַי ֵָׁראּו ָר ֵׁ
ֹשה ְבחֹ ֵׁרב אֲ ֶׁשר כ ַָרת ה' ִּעם
ָתן מ ֶׁ
עַ ד הַ יֹום הַ ּזֶׁ ה ( :י) אֵׁ ין בָ אָ רֹון ַרק ְשנֵׁי הַ לֻחֹות אֲ ֶׁשר נ ַ
אתם ִּמ ִּמצְ ָריִּ ם ( :יא) וַיְ ִּהי ְבצֵׁ את הַ כֹהֲ נִּים ִּמן הַ קֹ ֶׁד ש כִּי כָל הַ כֹהֲ נִּים
ְבנֵׁי יִּ ְש ָראֵׁ ל ְבצֵׁ ָ
ימן
הַ נִּ ְמצְ ִּאים ִּה ְת ַק ָּד שּו אֵׁ ין ִּל ְשמֹור ְל ַמ ְח ְלקֹות ( :יב) וְ הַ ְלוִּ יִּ ם הַ ְמ שֹ רֲ ִּרים ְלכֻלָ ם ְלאָ סָ ף ְלהֵׁ ָ
ּובנְ בָ ִּלים וְ כִּ נֹרֹות עֹ ְמ ִּדים ִּמזְ ָרח
ִּלידֻ תּון וְ ִּל ְבנֵׁיהֶׁ ם וְ לַ אֲ חֵׁ יהֶׁ ם ְמלֻבָ ִּשים בּוץ ִּב ְמצִּ ְל ַתיִּ ם ִּ
לַ ִּמזְ בֵׁ חַ וְ ִּע ָמהֶׁ ם כֹהֲ נִּ ים ְל ֵׁמאָ ה וְ עֶׁ ְש ִּרים מחצררים ַמ ְחצְ ִּרים בַ חֲ צֹצְ רֹות ( :יג) וַיְ ִּהי כְ אֶׁ חָ ד
ּולהֹ דֹות לַ ה' ּוכְ הָ ִּרים קֹול
למחצצרים לַ ְמחַ צְ ִּרים וְ לַ ְמ שֹ רֲ ִּרים ְלהַ ְש ִּמיעַ קֹול אֶׁ חָ ד ְלהַ לֵׁ ל ְ
ּובהַ לֵׁ ל לַ ה' כִּי טֹוב כִּי ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו וְ הַ בַ יִּ ת ָמלֵׁ א עָ נָן
ּובכְ לֵׁ י הַ ִּשיר ְ
ּוב ְמצִּ ְל ַתיִּ ם ִּ
בַ חֲ צֹצְ רֹות ִּ
בֵׁ ית ה' :
ֹלהים  :פ
(יד) וְ ל ֹא יָכְ לּו הַ כֹהֲ נִּים לַ עֲ מֹוד ְל ָש ֵׁרת ִּמ ְפנֵׁי הֶׁ עָ נָן כִּי ָמלֵׁ א כְ בֹוד ה' אֶׁ ת בֵׁ ית הָ אֱ ִּ
דברי הימים ב ו' = תפילת שלמה
ֹלהים י ְִּל ְב שּו ְת שּועָ ה
ֹלהים ְלנּוחֶׁ ָך אַ ָתה וַאֲ רֹון עֻ ּזֶׁ ָך כֹהֲ נֶׁיָך ה' אֱ ִּ
(מא) וְ עַ ָתה קּומָ ה ה' אֱ ִּ
ֹלהים אַ ל ָת ֵׁשב פְ נֵׁי ְמ ִּשיחֶׁ יָך זָכְ ָרה ְלחַ ְס ֵׁדי ָּדוִּיד עַ ְב ֶּׁדָך :
ידיָך יִּ ְש ְמחּו בַ ּטֹוב ( :מב) ה' אֱ ִּ
וַחֲ ִּס ֶׁ
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Deutero-asafitic Psalms

תהלים קל"ב( :א) ִּשיר הַ מַ עֲ לֹות זְ כֹור ה' ְל ָדוִּד אֵׁ ת כָל עֻ נֹותֹו( :ב) אֲ ֶׁשר נִּ ְשבַ ע
יתי ִּאם אֶׁ עֱ לֶׁ ה עַ ל עֶׁ ֶׁר ש יְצּועָ י( :ד)
לַ ה' נ ַָדר לַ אֲ ִּביר יַעֲ קֹ ב( :ג) ִּאם אָ ב ֹא ְבאֹ הֶׁ ל בֵׁ ִּ
ִּאם אֶׁ ֵׁתן ְשנַת ְלעֵׁ ינָי ְלעַ פְ עַ פַ י ְתנּומָ ה( :ה) עַ ד אֶׁ ְמצָ א מָ קֹום לַ ה' ִּמ ְשכָנֹות ַלאֲ ִּביר
נֹותיו
יַעֲ קֹ ב( :ו) ִּהנֵׁה ְשמַ עֲ נּוהָ ְבאֶׁ פְ ָר ָתה ְמצָ אנּוהָ ִּב ְש ֵׁדי יָעַ ר( :ז) נָבֹואָ ה ְל ִּמ ְשכְ ָ
נִּ ְש ַתחֲ וֶׁה לַ הֲ דֹם ַרגְ לָ יו( :ח) קּומָ ה ה ' ִּל ְמנּוחָ ֶׁתָך אַ ָתה וַאֲ רֹון עֻ ּזֶׁ ָך( :ט) כֹהֲ נֶׁיָך י ְִּל ְבשּו
ידיָך י ְַרנֵׁנּו( :י) בַ עֲ בּור ָּדוִּד עַ ְב ֶּׁדָך אַ ל ָת ֵׁשב פְ נֵׁי ְמ ִּשיחֶׁ ָך( :יא) נִּ ְש ַבע ה'
צֶׁ ֶׁדק וַחֲ ִּס ֶׁ
ְל ָדוִּד אֱ מֶׁ ת ל ֹא יָשּוב ִּממֶׁ נָה ִּמפְ ִּרי ִּב ְטנְ ָך אָ ִּשית ְלכִּ סֵׁ א לָ ְך( :יב) ִּאם ִּי ְש ְמרּו ָבנֶׁיָך
יתי וְעֵׁ ד ִֹּתי זֹו אֲ לַ ְמ ֵׁדם ּגַ ם ְבנֵׁיהֶׁ ם עֲ ֵׁדי עַ ד י ְֵׁשבּו ְלכִּ סֵׁ א לָ ְך( :יג) כִּ י בָ חַ ר ה' ְבצִּ יֹון
ְב ִּר ִּ
ידּה ָב ֵׁרְך
מֹושב לֹו( :יד) ז ֹאת ְמנּוחָ ִּתי עֲ ֵׁדי עַ ד פֹ ה אֵׁ ֵׁשב כִּ י ִּאּוִּ ִּתיהָ ( :טו) צֵׁ ָ
ִּאּוָּה ְל ָ
ידיהָ ַרנֵׁן י ְַרנֵׁנּו( :יז)
ֶׁשע וַחֲ ִּס ֶׁ
אֲ בָ ֵׁרְך אֶׁ ְביֹונֶׁיהָ אַ ְשבִּ יעַ לָ חֶׁ ם( :טז) ְוכֹהֲ נֶׁיהָ אַ ְל ִּביש י ַ
יחי( :יח) אֹויְבָ יו אַ ְל ִּביש בֹשֶׁ ת וְעָ לָ יו יָצִּ יץ
ָשם אַ צְ ִּמיחַ ֶׁק ֶׁרן ְל ָדוִּד עָ ַרכְ ִּתי נֵׁר ִּל ְמ ִּש ִּ
נִּ זְ רֹו:

: לויים במקדש הּוא וְאֶׁ ָחיו ּובָ ָניו ְש ֵׁנים 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

מלכות דוד

ְלאָ ָסף
בית ראשון

50

ימן וִּידּותּון הַ נִּ ְב ִּאים...
דברי הימים א כ"ה ,א-ז( :א) ַוי ְַב ֵּׁדל ָּדוִּיד וְ ָש ֵׁרי הַ צָ בָ א לַ עֲ ב ָֹדה ִּל ְבנֵׁי אָ סָ ף וְהֵׁ ָ
יְדי הַ ֶׁמלֶׁ ְך( :ג)
ּונְתנְ יָה וַאֲ ַש ְראֵׁ לָ ה ְבנֵׁי אָ סָ ף עַ ל יַד אָ סָ ף הַ נִּ בָ א עַ ל ֵׁ
ַ
(ב) ִּל ְבנֵׁי אָ סָ ף זַכּור וְ יֹוסֵׁ ף
יְדי אֲ ִּביהֶׁ ם יְדּותּון בַ כִּ נֹור
ּומ ִּת ְתיָהּו ִּש ָשה עַ ל ֵׁ
וִּיש ְעיָהּו חֲ ַש ְביָהּו ַ
ִּלידּותּון ְבנֵׁי יְדּותּון ּגְ ַד ְליָהּו ּוצְ ִּרי ַ
ַיִּתן
אֱֹלהים ְלהָ ִּרים ָק ֶׁרן ו ֵׁ
ִּ
ימן חֹ זֵׁה הַ ֶׁמלֶׁ ְך ְב ִּד ְב ֵׁרי הָ
הַ נִּ בָ א עַ ל הֹ דֹות וְהַ לֵׁ ל לַ ה'( ...ה) כָל אֵׁ לֶׁ ה בָ נִּים ְלהֵׁ ָ
ַיְהי ִּמ ְספָ ָרם ִּעם אֲחֵׁ יהֶׁ ם ְמל ְֻמ ֵׁדי ִּשיר לַ ה' כָל הַ ֵׁמ ִּבין
ימן בָ נִּים( ...ז) ו ִּ
אֱֹלהים ְלהֵׁ ָ
ִּ
הָ
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מואב

יְדי ִּשיר בֵׁ ית ה' ִּמ ְמנֹוחַ הָ אָ רֹון( :יז)
דברי הימים א ו' ,טז-כד( :טז) וְ אֵׁ לֶׁ ה אֲ ֶׁשר הֶׁ עֱ ִּמיד ָּדוִּיד עַ ל ֵׁ
ירּושלָ ִּם ...בֶׁ ן אֶׁ ְביָסָ ף
ָ
ַיִּהיּו ְמ ָש ְר ִּתים ִּל ְפנֵׁי ִּמ ְשכַן אֹהֶׁ ל מֹועֵׁ ד בַ ִּשיר עַ ד ְבנֹות ְשֹלמֹה אֶׁ ת בֵׁ ית ה' ִּב
ו ְ
בֶׁ ן קֹ ַרח( :כד) וְ אָ ִּחיו אָ סָ ף הָ עֹ ֵׁמד עַ ל יְ ִּמינֹו אָ סָ ף בֶׁ ן בֶׁ ֶׁרכְ יָהּו בֶׁ ן ִּש ְמעָ א:
אֱֹלהים כִּי ִּאם הַ ְלוִּיִּם( ...ג)
ִּ
דברי הימים א ט"ו ,ב-יט( :ב) אָ ז אָ ַמר ָּדוִּיד ל ֹא לָ ֵׁשאת אֶׁ ת אֲ רֹון הָ
רּושלָ ִּם ְלהַ עֲ לֹות אֶׁ ת אֲ רֹון ה' אֶׁ ל ְמקֹומֹו אֲ ֶׁשר הֵׁ כִּין לֹו( ...:יט)
ַוי ְַקהֵׁ ל ָּדוִּיד אֶׁ ת כָל יִּ ְש ָראֵׁ ל אֶׁ ל יְ ָ
יתן ִּב ְמצִּ ְל ַתיִּם נְחֹ ֶׁשת ְלהַ ְש ִּמיעַ :
ימן אָ סָ ף וְ אֵׁ ָ
וְהַ ְמשֹ ְר ִּרים הֵׁ ָ

נ

ארם

)”(“Sitz in der Literatur
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דברי הימים ב ה' ,יב-יג( :א) ו ִַּת ְשלַ ם כָל הַ ְמלָ אכָה אֲ ֶׁשר עָ ָשה ְשֹלמֹה ְלבֵׁ ית ה' ס ַויָבֵׁ א ְשֹלמֹה אֶׁ ת
אֱֹלהים :פ וַיִּ ָקהֲ לּו אֶׁ ל
ִּ
ָק ְד ֵׁשי ָּדוִּיד אָ ִּביו וְ אֶׁ ת הַ כֶׁסֶׁ ף וְ אֶׁ ת הַ ּזָהָ ב וְ אֶׁ ת כָל הַ כ ִֵּׁלים נ ַָתן ְבאֹ צְ רֹות בֵׁ ית הָ
ימן
חֹדש הַ ְש ִּב ִּעי( :יב) וְהַ ְלוִּיִּם הַ ְמשֹ ֲר ִּרים ְלכֻלָ ם ְלאָ סָ ף ְלהֵׁ ָ
הַ ֶׁמלֶׁ ְך כָל ִּאיש יִּ ְש ָראֵׁ ל בֶׁ חָ ג הּוא הַ ֶׁ
ּובנְ בָ ִּלים וְכִּ ֹנרֹות עֹ ְמ ִּדים ִּמזְ ָרח לַ ִּמזְ בֵׁ חַ וְ ִּע ָמהֶׁ ם
וְל ְבנֵׁיהֶׁ ם וְלַ אֲחֵׁ יהֶׁ ם ְמלֻבָ ִּשים בּוץ ִּב ְמצִּ ְל ַתיִּם ִּ
ִּלידֻ תּון ִּ
ַיְהי כְ אֶׁ חָ ד לַ ְמחַ צְ ִּרים וְלַ ְמשֹ ֲר ִּרים ְלהַ ְש ִּמיעַ קֹול
כֹהֲ נִּים ְל ֵׁמאָ ה וְ עֶׁ ְש ִּרים ַמ ְחצְ ִּרים בַ חֲ צֹצְ רֹות( :יג) ו ִּ
ּובהַ לֵׁ ל לַ ה' כִּי טֹוב כִּי
ּובכְלֵׁ י הַ ִּשיר ְ
ּוב ְמצִּ ְל ַתיִּם ִּ
ּולהֹדֹות לַ ה' ּוכְהָ ִּרים קֹול בַ חֲ צֹצְ רֹות ִּ
אֶׁ חָ ד ְלהַ לֵׁ ל ְ
ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו וְהַ בַ יִּת ָמלֵׁ א עָ נָן בֵׁ ית ה':
דברי הימים ב כ ,א.יד :בימי יהושפט במלחמה נגד עמון ומואב
דברי הימים ב כ"ט ,ל :בימי חזקיהו

פ"
ט
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Deutero-asafitic Psalms
1 Chronicles 16, 8-36
)= Asaf singers (4-7, 37-42
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מגילת איכה
רּושלָ ִּם :ס
ּובנֵׁי יִּ ְש ָראֵׁ ל בֶׁ עָ ִּרים ַויֵׁאָ ְספּו הָ עָ ם כְ ִּאיש אֶׁ חָ ד אֶׁ ל יְ ָ
יעי ְ
חֹדש הַ ְש ִּב ִּ
עזרא ג' ,א.י-יג :וַיִּ ּגַ ע הַ ֶׁ
וְיִּסדּו הַ בֹנִּים אֶׁ ת הֵׁ יכַל ה' ַויַעֲ ִּמידּו הַ כֹהֲ נִּים ְמלֻבָ ִּשים בַ חֲ צֹצְ רֹות וְהַ ְלוִּיִּם ְבנֵׁי אָ סָ ף בַ ְמצִּ ְל ַתיִּם ְלהַ לֵׁ ל
ְ
ּובהֹודֹת לַ ה' כִּי טֹוב כִּי ְלעֹולָ ם חַ ְסּדֹו עַ ל יִּ ְש ָראֵׁ ל
יְדי ָּדוִּיד ֶׁמלֶׁ ְך יִּ ְש ָראֵׁ ל( :יא) ַויַעֲ נּו ְבהַ לֵׁ ל ְ
אֶׁ ת ה' עַ ל ֵׁ
וְ כָל הָ עָ ם הֵׁ ִּריעּו ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה ְבהַ לֵׁ ל לַ ה' עַ ל הּוסַ ד בֵׁ ית ה' :ס (יב) וְ ַר ִּבים ֵׁמהַ כֹהֲ נִּים וְהַ ְלוִּיִּם
אשי הָ אָ בֹות הַ ּזְ ֵׁקנִּים אֲ ֶׁשר ָראּו אֶׁ ת הַ בַ יִּת הָ ִּראשֹון ְבי ְָסדֹו זֶׁה הַ בַ יִּת ְבעֵׁ ינֵׁיהֶׁ ם בֹכִּים ְבקֹול ּגָדֹול
וְ ָר ֵׁ
כִּירים קֹול ְתרּועַ ת הַ ִּש ְמחָ ה ְלקֹול ְבכִּי הָ עָ ם
וְ ַר ִּבים ִּב ְתרּועָ ה ְב ִּש ְמחָ ה ְלהָ ִּרים קֹול( :יג) וְ אֵׁ ין הָ עָ ם ַמ ִּ
יעים ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה וְהַ קֹול נִּ ְש ַמע עַ ד ְל ֵׁמ ָרחֹוק  ( :עזרא ב' ,מא; נחמיה ז' ,מד; י"ב,
כִּי הָ עָ ם ְמ ִּר ִּ

בית ראשון

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.

 וְ ַה ְלוִּיִּ ם ַה ְמשֹרֲ ִּרים ְלכֻלָ ם ְל ָא ָסף: יג- יב,'דברי הימים ב ה
יהם ְמלֻבָ ִּשים בּוץ ִּב ְמ ִּצ ְל ַתיִּם
ֶׁ ֵׁיהם וְלַ אֲ ֵׁח
ֶׁ ימן ִּלידֻ תּון ִּוְל ְבנ
ָ ְל ֵׁה
ּובנְ ָב ִּלים וְכִּ נֹ רֹות עֹ ְמ ִּדים ִּמזְ ָרח לַ ִּמזְ ֵׁב ַח וְ ִּעמָ ֶׁהם כֹ הֲ נִּים
ִּ
 וַיְ ִּהי כְ ֶׁא ָחד לַ ְמ ַח ְצ ִּרים: ְל ֵׁמ ָאה וְעֶׁ ְש ִּרים ַמ ְח ְצ ִּרים ַבחֲ צֹצְ רֹות
ּולהֹ דֹות לַ ה' ּוכְ ָה ִּרים
ְ וְלַ ְמש ֲֹר ִּרים ְלהַ ְש ִּמיעַ קֹול ֶׁא ָחד ְל ַהלֵׁ ל
ּוב ַהלֵׁ ל לַ ה' כִּ י טֹוב
ְ ּובכְ לֵׁ י הַ ִּשיר
ִּ ּוב ְמ ִּצ ְל ַתיִּ ם
ִּ קֹול ַבחֲ צֹצְ רֹות
: 'כִּ י ְלעֹולָ ם ַח ְסּדֹו וְ ַה ַביִּ ת ָמלֵׁ א עָ נָן ֵׁבית ה

ֵׁאֹלהים ַמ ְלכִּ י ִּמ ֶׁק ֶׁדם
ִּ  ו...נִּית ֶׁק ֶׁדם ּגָ אַ ְל ָת ֵׁשבֶׁ ט נַחֲ לָ ֶׁתָך הַ ר צִּ יֹון זֶׁה ָשכַנְ ָת בֹו
ָ  זְ כֹר עֲ ָד ְתָך ָק: יב. ב,תהלים ע"ד
:  ִּח ַש ְב ִּתי י ִָּמים ִּמ ֶׁק ֶׁדם ְשנֹות עֹולָ ִּמים: ז- ו,תהלים ע"ז
: רּוחי
ִּ
אֶׁ זְ כְ ָרה נְ גִּ ינ ִָּתי בַ לָ יְ לָ ה ִּעם ְלבָ ִּבי אָ ִּשיחָ ה וַיְ חַ פֵׁ ש
:  אֶׁ זְ כֹור ַמעַ ְללֵׁ י יָּה כִּי אֶׁ זְ כְ ָרה ִּמ ֶׁק ֶׁדם ִּפ ְלאֶׁ ָך:  יב,תהלים ע"ז
:  אֶׁ ְפ ְתחָ ה ְב ָמ ָשל ִּפי אַ ִּביעָ ה ִּחידֹות ִּמנִּי ֶׁק ֶׁדם:  ב,תהלים ע"ח
: ָשעָ ה
ֵׁ ֹלהים צְ בָ אֹות הֲ ִּשיבֵׁ נּו וְ הָ אֵׁ ר פָ נֶׁיָך וְ נִּ ּו
ִּ ֱ א...ָשעָ ה
ֵׁ ֹלהים הֲ ִּשיבֵׁ נּו וְ הָ אֵׁ ר פָ נֶׁיָך וְ נִּ ּו
ִּ ֱ א: כ.ח. ד,'תהלים פ
: ָשעָ ה
ֵׁ ֹלהים צְ בָ אֹות הֲ ִּשיבֵׁ נּו הָ אֵׁ ר פָ נֶׁיָך וְ נִּ ּו
ִּ ֱה' א

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.
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.

...רּושלַ ִּם
ָ ְ זָכְ ָרה י:  ז,'איכה א
ימי ֶׁק ֶׁדם
ֵׁ כֹל ַמחֲ מֻ ֶׁדיהָ אֲ ֶׁשר הָ יּו ִּמ
ִּבנְפֹ ל עַ ָמּה ְביַד צָ ר וְ אֵׁ ין עֹוזֵׁר לָ ּה
 עָ ָשה ה' אֲ ֶׁשר ז ָָמם:  יז,'איכה ב
ימי ֶׁק ֶׁדם
ֵׁ ִּבצַ ע אֶׁ ְמ ָרתֹו אֲ ֶׁשר צִּ ּוָה ִּמ
 הֲ ִּשיבֵׁ נּו ה' אֵׁ לֶׁ יָך:  כא,'איכה ה
: וְ נָשּובָ ה חַ ֵּׁד ש י ֵָׁמינּו כְ ֶׁק ֶׁדם

מגילת
איכה
(→ Lecture #14)

בית שני
 וְיִּ ְסדּו ַהבֹנִּ ים אֶׁ ת ֵׁהיכַל ה' וַיַ עֲ ִּמידּו ַהכֹ הֲ נִּים: יד- י,'עזרא ג
ְמלֻבָ ִּשים בַ חֲ צ ְֹצרֹות וְ ַה ְלוִּיִּ ם ְבנֵׁי ָא ָסף ַב ְמ ִּצ ְל ַתיִּ ם ְל ַהלֵׁ ל ֶׁאת
ּובהֹודֹת לַ ה' כִּי
ְ  וַיַ עֲנּו ְב ַהלֵׁ ל: יְדי ָּדוִּיד ֶׁמלֶׁ ְך יִּ ְש ָר ֵׁאל
ֵׁ ה' עַ ל
טֹוב כִּ י ְלעֹולָ ם ַח ְסּדֹו עַ ל ִּי ְש ָר ֵׁאל וְכָל ָהעָ ם ֵׁה ִּריעּו ְתרּועָה
 וְ ַר ִּבים ֵׁמ ַהכֹ הֲ נִּים: 'הּוסד ֵׁבית ה
ַ
גְ דֹולָ ה ְב ַהלֵׁ ל לַ ה' עַ ל
שר ָראּו אֶׁ ת ַה ַביִּת
ֶׁ ֲאשי הָ ָאבֹות ַהּזְ ֵׁקנִּ ים א
ֵׁ וְ ַה ְלוִּיִּ ם וְ ָר
ֵׁיהם בֹכִּ ים ְבקֹול ּגָדֹול
ֶׁ ָה ִּראשֹון ְבי ְָסדֹו זֶׁה ַה ַביִּת ְבעֵׁ ינ
 וְ ֵׁאין ָהעָ ם ַמכִּ ִּירים: וְ ַר ִּבים ִּב ְתרּועָ ה ְב ִּש ְמחָ ה ְלהָ ִּרים קֹול
יעים
ִּ קֹול ְתרּועַ ת הַ ִּש ְמחָ ה ְלקֹול ְבכִּ י ָהעָ ם כִּ י ָהעָ ם ְמ ִּר
: ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה וְ ַהקֹול נִּ ְש ַמע עַ ד ְל ֵׁמ ָרחֹוק
ּומ ְש ֶׁמ ֶׁרת
ִּ אֱֹלהיהֶׁ ם
ֵׁ
 וַיִּ ְש ְמרּו ִּמ ְשמֶׁ ֶׁרת: מו- מה,נחמיה י"ב
 כִּי: שע ֲִּרים כְ ִּמ ְצוַת ָּדוִּיד ְשֹלמֹ ה ְבנֹו
ֹ ַַה ָּטהֳ ָרה וְ ַה ְמש ְֹר ִּרים וְה
אשי ַה ְמש ְֹר ִּרים ְו ִּשיר ְת ִּהלָ ה
ֵׁ ימי ָדוִּיד וְ ָא ָסף ִּמ ֶׁק ֶׁדם ָר
ֵׁ ִּב
: אֹלהים
ִּ
ֵׁוְ הֹ דֹות ל

"אוסף המזמור "לאסף

... שהיו סופרים כל האותיות שבתורה שהיו אומרים-  לפיכך נקראו ראשונים סופרים:קידושין ל' ע"א
, עי" ן דיער חציין של תהלים- ) יד,'' ְי ַכ ְר ְס ֶׁמנָה חֲ זִּ יר ִּמיָעַ ר' (תהלים פ
. חציו דפסוקים- ) לח,'וְהּוא ַרחּום ְיכַפֵׁ ר עָ ֹון' (ע"ח
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].

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.

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''.

מזמור ע"ט
ֹלהים ָבאּו גֹו ִּי ם ְבנַחֲ ָל ֶׁתָך
ִּ ֱא

ִּמזְ מֹור ְל ָא ָסף

:ְרּוש ַל ִּם ְל ִּע יִּ ים
ָ שמּו ֶׁאת י
ָ

שָך
ֶׁ ִּט ְמאּו ֶׁאת ֵׁהיכַל ָק ְד

ש ָמ ִּי ם
ָ ַמאֲ כָל ְלעֹוף ַה

נ ְָתנּו ֶׁאת נִּ ְב ַלת עֲ ָב ֶׁדיָך

א

ב

:ידיָך ְל ַחיְתֹו ָא ֶׁרץ
ֶׁ שר חֲ ִּס
ַ ְב
:קֹובר
ֵׁ ְרּוש ָל ִּם ו ְֵׁאין
ָ ְס ִּביבֹות י

ַמ ִּי ם
ַ ש ְפכּו ָד ָמ ם כ
ָ

ג

:יבֹותינּו
ֵׁ
ַלעַ ג ו ֶָׁק ֶׁל ס ִּל ְס ִּב

ָהיִּינּו ֶׁח ְרפָ ה ִּל ְש ֵׁכנֵׁינּו

ד

:ִּת ְבעַ ר כְ מֹו ֵׁאש ִּקנְ ָא ֶׁתָך

עַ ד ָמה ה' ֶׁתאֱ נַף ָלנֶׁצַ ח

ה

שר ל ֹא י ְָדעּוָך
ֶׁ ֲא

ְשפֹ ְך חֲ ָמ ְתָך ֶׁאל ַהּגֹו ִּי ם

ו

:שר ְב ִּש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו
ֶׁ ֲא

וְעַ ל ַמ ְמ ָלכֹות

:שמּו
ַ ו ְֶׁאת ָנוֵׁהּו ֵׁה

כִּ י ָאכַל ֶׁאת יַעֲ קֹ ב

ז

ַמ ֵׁהר י ְַק ְּדמּונּו ַרחֲ ֶׁמיָך

ַאל ִּתזְ כָר ָלנּו עֲ ֹונֹת ִּראשֹ נִּ ים

ח

:כִּ י ַדלֹונּו ְמאֹ ד
עַ ל ְּד ַבר כְ בֹוד ְש ֶׁמָך

ֹלהי י ְִּשעֵׁ נּו
ֵׁ ֱעָ זְ ֵׁרנּו א

:ְל ַמעַ ן ְש ֶׁמָך

ֹאתינּו
ֵׁ ילנּו ְוכַפֵׁ ר עַ ל ַחּט
ֵׁ ו ְַה ִּצ

יה ם
ֶׁ ֹלה
ֵׁ ֱַא יֵׁה א

ֹאמרּו ַהּגֹו ִּי ם
ְ ָל ָמה י

:שפּוְך
ָ נִּ ְק ַמת ַּדם עֲ ָב ֶׁדיָך ַה

ִּי ּו ַָדע בגיים ַבּגֹו ִּי ם ְלעֵׁ ינֵׁינּו

:מּותה
ָ הֹותר ְבנֵׁי ְת
ֵׁ
כְ גֹ ֶׁדל זְ רֹועֲ ָך

ָתבֹוא ְלפָ נֶׁיָך ֶׁאנְ ַקת ָא ִּסיר

יא

:שר ֵׁח ְרפּוָך אֲ ֹדנָי
ֶׁ ֲיקם ֶׁח ְרפָ ָתם א
ָ שב ִּל ְש ֵׁכנֵׁינּו ִּש ְבעָ ַת ִּי ם ֶׁאל ֵׁח
ֵׁ ו ְָה

יב

יתָך
ֶׁ וְצ ֹאן ַמ ְר ִּע

וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך

:ְלדֹר וָדֹר נְ ַספֵׁ ר ְת ִּה ָל ֶׁתָך

עֹולם
ָ נֹודה ְלָך ְל
ֶׁ

ט

י

יג

 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

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור ע"ט
א

ב

ִּמזְ מֹור ְל ָא ָסף

ֹלהים ָבאּו גֹו ִּי ם ְבנַחֲ ָל ֶׁתָך
אֱ ִּ

שָך
ִּט ְמאּו ֶׁאת ֵׁהיכַל ָק ְד ֶׁ

ְרּוש ַל ִּם ְל ִּע יִּ ים:
שמּו ֶׁאת י ָ
ָ

נ ְָתנּו ֶׁאת נִּ ְב ַלת עֲ ָב ֶׁדיָך

ש ָמ ִּי ם
ַמאֲ כָל ְלעֹוף ַה ָ

ג

ַמ ִּי ם
ש ְפכּו ָד ָמ ם כ ַ
ָ

קֹובר:
ְרּוש ָל ִּם ו ְֵׁאין ֵׁ
ְס ִּביבֹות י ָ

ד

ָהיִּינּו ֶׁח ְרפָ ה ִּל ְש ֵׁכנֵׁינּו

יבֹותינּו:
ֵׁ
ַלעַ ג ו ֶָׁק ֶׁלס ִּל ְס ִּב

ה

עַ ד ָמה ה' ֶׁתאֱ נַף ָלנֶׁצַ ח

ִּת ְבעַ ר כְ מֹו ֵׁאש ִּקנְ ָא ֶׁתָך:

ו

ְשפֹ ְך חֲ ָמ ְתָך ֶׁאל ַהּגֹו ִּי ם

שר ל ֹא י ְָדעּוָך
אֲ ֶׁ

וְעַ ל ַמ ְמ ָלכֹות

שר ְב ִּש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו:
אֲ ֶׁ

ז

כִּ י ָאכַל ֶׁאת יַעֲ קֹ ב

שמּו:
ו ְֶׁאת ָנוֵׁהּו ֵׁה ַ

ח

ַאל ִּתזְ כָר ָלנּו עֲ ֹונֹת ִּראשֹ נִּ ים

ַמ ֵׁהר י ְַק ְּדמּונּו ַרחֲ ֶׁמיָך

כִּ י ַדלֹונּו ְמאֹ ד:
ִּשעֵׁ נּו
ֹלהי י ְ
עָ זְ ֵׁרנּו אֱ ֵׁ
ֹאתינּו
ילנּו ְוכַפֵׁ ר עַ ל ַחּט ֵׁ
ו ְַה ִּצ ֵׁ

ְל ַמעַ ן ְש ֶׁמָך:

ֹאמרּו ַהּגֹו ִּי ם
ָל ָמ ה י ְ

יה ם
ֹלה ֶׁ
ַא יֵׁה אֱ ֵׁ

ִּי ּו ַָדע בגיים ַבּגֹו ִּי ם ְלעֵׁ ינֵׁינּו

שפּוְך:
נִּ ְק ַמת ַּד ם עֲ ָב ֶׁדיָך ַה ָ

יא

ָתבֹוא ְלפָ נֶׁיָך ֶׁאנְ ַקת ָא ִּסיר

מּותה:
הֹותר ְבנֵׁי ְת ָ
ֵׁ
כְ גֹ ֶׁדל זְ רֹועֲ ָך

יב

שר ֵׁח ְרפּוָך אֲ ֹדנָי:
יקם ֶׁח ְרפָ ָתם אֲ ֶׁ
שב ִּל ְש ֵׁכנֵׁינּו ִּש ְבעָ ַת ִּי ם ֶׁאל ֵׁח ָ
ו ְָה ֵׁ

י

יג

וַאֲ נ ְַחנּו עַ ְמָך

עֹולם
נֹודה ְלָך ְל ָ
ֶׁ
סמיכות המזמור בספר תהלים

ָשמּו אֶׁ ת
רּושלַ ִּם ְלעִּ יִּ ים
ְי ָ
נ ְָתנּו אֶׁ ת
נִּ ְבלַ ת עֲבָ ֶׁדיָך

יתָך
וְצ ֹאן ַמ ְר ִּע ֶׁ

מַ אֲ כָל ְלעֹוף הַ ָשמָ יִּם

ְס ִּביבֹות
ְירּו ָשלָ ִּם
לַ עַ ג ו ֶָׁקלֶׁ ס
יבֹותינּו
ִּל ְס ִּב ֵׁ

ָשפְ כּו ָדמָ ם
כַמַ ִּים
הָ יִּינּו חֶׁ ְרפָ ה
ִּל ְש ֵׁכנֵׁינּו

בק שה להצלה
ולעו נש לאויבים

אֶׁ ל הַ ּגֹו ִּים
אֲ ֶׁשר ל ֹא י ְָדעּוָך

ְש ֹפְך חֲ מָ ְתָך אֶׁ ל
הַ ּגֹו ִּים
וְעַ ל מַ ְמלָ כֹות
אֲ ֶׁשר ְב ִּש ְמָך ל ֹא ָק ָראּו

י שועת ישראל
לעי ני הגוים

כִּ י אָ כַל אֶׁ ת יַ ֲע קֹב

עָ זְ ֵׁרנּו אֱ ֹלהֵׁ י ִּי ְשעֵׁ נּו עַ ל
ְּדבַ ר כְ בֹוד ְשמֶׁ ָך ְוהַ צִּ ילֵׁ נּו
ֹאתינּו ְלמַ עַ ן
ְוכַפֵׁ ר עַ ל חַ ּט ֵׁ
ְשמֶׁ ָך:

בק שה לכפרה

עַ ל ְּד ַבר כְ בֹוד ְש ֶׁמָך

ט

בָ אּו גֹו ִּים ְב ַנחֲ לָ ֶׁתָך

קי נה על החורבן

ידיָך ְל ַחיְתֹו ָא ֶׁרץ:
שר חֲ ִּס ֶׁ
ְב ַ

בָ אּו גֹו ִּים ְב ַנחֲ לָ ֶׁתָך

ֹאמרּו הַ ּגֹו ִּים אַ ֵׁיה
לָ מָ ה י ְ
אֱ ֹלהֵׁ יהֶׁ ם ִּי ּו ַָדע בַ ּגֹו ִּים ְלעֵׁ ינֵׁינּו
נִּ ְקמַ ת ַּדם עֲבָ ֶׁדיָך הַ ָשפּוְך:

ָתבֹוא ְלפָ נֶׁיָך אֶׁ נְ ַקת אָ ִּסיר

ִּי ּו ַָדע בַ ּגֹו ִּים
ְלעֵׁ ינֵׁינּו

ְוהָ ֵׁשב ִּל ְש ֵׁכנֵׁינּו
יקם
ִּש ְבעָ ַת ִּים אֶׁ ל חֵׁ ָ
חֶׁ ְרפָ ָתם אֲ ֶׁשר חֵׁ ְרפּוָך
אֲ ֹדנָי:
סיפור תהילת ה'

ְלדֹר וָדֹר נְ ַספֵׁ ר ְת ִּה ָל ֶׁתָך:

ע" ח ,עא -עב :וַיִבְּ חַ ר בְּ ָּד ִו ד עַ בְּ ּדֹו וַי ִָּק חֵ הּו ִמ ִמכְּלְּ אֹת צ ֹאן...
ת ם לְּ בָּ בֹו...
לִ ְּרעֹות בְּ יַ ֲעקֹב עַ מֹו ּובְּ ִישְּ רָּ אֵ ל נַחֲ לָּתֹו :וַ ִי ְּרעֵם ְּכ ֹ

קשרים עם ספרים אחרים
ע" ט ,א.ב.י.יג :בָּ אּו גֹו ִי ם בְּ נַחֲ לָּ תֶ ָך ...נִבְּ לַ ת ֲע ָּב ֶדיָךִ ...כי אָּ כַל
אֶ ת יַ ֲעקֹבַּ ...דם עֲבָ ֶׁדיָך הַ ָשפּוְך ...וַ ֲאנ ְַּחנּו ַע ְּמָך ְּו צ ֹאן מַ ְּר ִעיתֶ ָך

ע" ט ,ב :נ ְָּּת נּו אֶ ת נִבְּ לַ ת
מיִם ...וַ ַי ְּמ ֵט ר עֲלֵ יהֶ ם ֶכ עָּ פָּ ר
ע" ח ,כה -כט :לֶ חֶ ם אַ בִ ִירים אָּ כַל ִאי ש ...יַסַ ע ָּק ִדים בַ שָּ ָּ
מיִם
עֲבָּ ֶדיָך מַ ֲאכָּל לְּ עֹוף הַ ָּש ָּ
ְּשאֵ ר ּו ְּכ חֹול י ִַמים עֹוף ָּכ נָּף ...וַי ֹאכְּלּו וַ ִי ְּש ְּבעּו ְּמ ֹא ד וְּתַ ֲאוָּתָּ ם יָּבִ א לָּ הֶ ם:
ע" ט ,ג  -הָּ :שפְּ כּו ָּד מָּ ם ַכ מַ ִי ם
ע" ח ,יג-יד :בָּ ַקע יָּם וַ ַי עֲבִ ירֵ ם וַ ַי צֶב מַ יִם ְּכ מֹו נֵד:
ִ ...תבְּ עַ ר ְּכ מֹו אֵ ש ִק נְּאָּ תֶ ָך:
וַ ַי ְּנ חֵ ם בֶ ָּענ ָּן יֹומָּ ם ְּוכָּל הַ לַ יְּלָּ ה בְּ אֹור אֵ ש:
ע" ט ,ו .ח .טְּ :ש ֹפ ְך חֲ מ ְָּּת ָך אֶ ל הַ ּגֹויִם ...אַ ל ִת ְּז ָּכ ר לָּ נּו ֲעֹו נֹת
ע" ח ,לב.לח :בְּ כָּל ז ֹאת חָּ ְּטאּו עֹודְּ ...ו הּוא ַר חּום ְּיכַפֵ ר עָּ ֹון
תינּו
מיָךְּ ...ו הַ צִ ילֵ נּו ְּוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֹא ֵ
ה ר י ְַּק ְּּדמּונּו ַר חֲ ֶ
ש נִים מַ ֵ
ִרא ֹ
ְּול ֹא יַ ְּש ִחית ְּו ִה ְּרבָּ ה לְּ הָּ שִ יב אַ פֹו ְּול ֹא יָּ עִ יר כָּל חֲ מָּ תֹו:
ֹודה
ת ָך נ ֶ
ע" ט ,יג :וַ ֲא נ ְַּחנּו עַ מְּ ָך ְּו צ ֹאן מַ ְּר ִעי ֶ
ה ם לְּ דֹור אַ חֲ רֹון ְּמסַפְּ ִרים
ע" ח ,ג  -ד.ו :וַאֲבֹותֵ ינּו ִספְּ רּו לָּ נּו :ל ֹא ְּנ ַכ חֵ ד ִמבְּ נ ֵי ֶ
לְּ ָך לְּ עֹולָּ ם לְּ ֹד ר וָּ ֹד ר ְּנ סַ פֵ ר ְּת ִהלָּ תֶ ָך
ְּת ִהלֹות ה' וֶ עֱזּוזֹו ...לְּ מַ עַ ן י ְֵּדעּו ּדֹור אַ חֲ רֹון בָּ נִים ִיּוָּלֵ דּו יָּקֻ מּו ִויסַ פְּ רּו לִ בְּ נֵיהֶ ם
ֹאמ רּו
מ ָך ...לָּ מָּ ה י ְּ
ע" ט ,ט-י :עָּ ְּז ֵר נּו אֱֹלהֵ י ִישְּ עֵנּו עַ ל ְּּדבַ ר כְּבֹוד ְּש ֶ
ע"ב ,יז-יטְּ :וי ְִּתבָּ ְּרכּו בֹו כָּל ּגֹו ִי ם
הַ ּגֹו ִי ם אַ ֵי ה אֱֹלהֵ יהֶ ם ִי ָּּו ַדע בַ ּגֹויִם לְּ ֵעינֵינּו נ ְִּקמַת ַּד ם ֲע ָּב ֶדיָך הַ שָּ פּוְך:
יְּאַ ְּש רּוהּוּ ...ובָּ רּוְך שֵ ם כְּבֹודֹו לְּ עֹולָּ ם

שמות ט"ו ,טזִ :תפֹל עֲלֵ יהֶ ם אֵ ימָּ תָּ ה וָּפַ חַ ד בִ גְּ דֹל ְּז רֹו ֲע ָך ִי ְּּדמּו
כָּאָּ בֶ ן עַ ד יַ ֲע ֹב ר עַ מְּ ָך ה' עַ ד יַ ֲעבֹר עַ ם זּו ָּק ִניתָּ :
דברים כ" ח ,כוְּ :ו הָּ יְּתָּ ה נִבְּ לָּ ְּת ָך לְּ מַ ֲאכָּל לְּ כָּל עֹוף הַ ָּש מַ יִם
ּולְּ בֶ הֱ מַ ת הָּ אָּ ֶר ץ וְּאֵ ין מַ חֲ ִריד ( ירמיה ז' ,לג; ט"ז ,ד; ל" ד ,כ )
דברים ל"ב ,מגְּ :ו הָּ יְּתָּ ה הַ ְּרנִינּו גֹויִם ַע מֹו ִכי דַ ם
עֲבָּ ָּדיו יִקֹום ְּונ ָָּּקם יָּשִ יב לְּ ָּצ ָּריו ְּוכִפֶ ר אַ ְּד מָּ תֹו עַ מֹו

תהלים ע" ט ,יא :תָּ בֹוא לְּ פָּ נֶיָך אֶ נ ְַּקת אָּ ִסיר ְּכ גֹדֶ ל
ְּז רֹו ֲע ָך הֹותֵ ר בְּ נֵי ְּת מּותָּ ה:
תהלים ע" ט ,ב :נ ְָתנּו אֶׁ ת נִבְּ לַ ת עֲבָ ֶׁדיָך מַ ֲאכָּל
ידיָך לְּ חַ ְּיתֹו אָּ ֶר ץ:
לְּ עֹוף הַ ָּש מָּ יִם בְּ ַשר חֲ ִס ֶ
ֹאמרּו הַ ּגֹויִם
תהלים ע" ט ,ט-יְּ :ו הַ צִ ילֵנּו ְּוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֹאתֵ ינּו ...לָּ מָּ ה י ְּ
ה שָּ פּוְך
אַ ֵי ה אֱֹלהֵ יהֶ ם ִי ָּּו ַדע בַ ּגֹו ִי ם לְּ עֵ ינ ֵינּו נִקְּ מַ ת ַּדם עֲבָּ דֶ יָך ַ

ירמיה י' ,כהְּ :ש ֹפ ְך חֲ מָּ ְּתָך עַ ל הּגֹוַיִם ֲא שֶ ר ל ֹא ְּי ָּדעּוָך ְּו עַ ל ִמ שְּ פָּ חֹות ֲא ֶשר
בְּ ִש ְּמ ָך ל ֹא ָּק ָּראּו ִכי אָּ כְּלּו אֶ ת יַ ֲעקֹב וַ ֲא ָּכ ֻל הּו וַ ְּי ַכ ֻל הּו וְּאֶ ת נָּוֵהּו הֵ שַ מּו:
ירמיה י"א,יָּ :שבּו עַ ל עֲֹונֹת אֲבֹותָּ ם הָ ִּראשֹנִּ ים ֲא שֶ ר מֵ ֲאנּו לִ שְּ מֹו ַע אֶ ת ְּּדבָּ ַרי

תהלים ע" ט ,ו -זְּ :ש ֹפ ְך חֲ מָּ ְּת ָך אֶ ל הַ ּגֹויִם ֲא ֶשר ל ֹא
ְּי ָּדעּוָך ְּו עַ ל מַ ְּמלָּ כֹות ֲא שֶ ר בְּ שִ מְּ ָך ל ֹא ָּק ָּראּוִ :כי אָּ כַל אֶ ת
יַ ֲעקֹב וְּאֶ ת נָּוֵהּו הֵ שַ מּו:
תהלים ע"ז ,ח :אַ ל ִת ְּז ָּכ ר לָּ נּו ֲעֹו נֹת ִרא שֹנִים

הּודה וַי ֹאמֶ ר אֶ ל כָּל עַ ם
ירמיה כ"ו ,יח ( מיכה ג' ,יב )ִ :מי ָּכ ה הַ מֹורַ שְּ ִתי הָּ יָּה נִבָּ א בִ ימֵ י ִחז ְִּק ָּי הּו מֶ לֶ ְך ְּי ָּ
מ ר ֹכ ה אָּ מַ ר ה' צְּ בָּ אֹות צִ יֹון ָּש ֶדה תֵ חָּ רֵ ש ִוי רּושָּ לַ יִם עִ ִיים ִת ְּהיֶה ְּו הַ ר הַ בַ יִת לְּ בָּ מֹות יָּעַר:
הּוד ה לֵ א ֹ
ְּי ָּ

תהלים ע" ט ,אָּ :ש מּו
אֶ ת ְּי רּו ָּשלַ ִם לְּ ִע ִיים

פ' ,בֹ :רעֵׁ ה ִּי ְש ָראֵׁ ל הַ אֲ זִּ י נָה נֹהֵׁ ג ַכצ ֹאן
הֹופיעָ ה
ִּ
רּובים
יֹוסֵׁ ף יֹ ֵׁשב הַ כְ ִּ
("אָּ נּו צ ֹא נֶָך וְּאַ תָּ ה רֹועֵנּו")

ע" ח ,לב.לח :בְּ כָּל ז ֹאת חָּ ְּטאּו עֹודְּ ...ו הּוא
ה שִ יב
ַר חּום ְּיכַפֵ ר עָּ ֹון ְּול ֹא יַ ְּשחִ ית ְּו ִה ְּרבָּ ה לְּ ָּ
אַ פֹו ְּול ֹא יָּעִ יר כָּל חֲ מָּ תֹו:

קידושין ל' ע"א :לפיכך נקראו ראשונים סופרים? שהיו סופרים כל האותיות שבתורה
שהיו אומרים' ...וְ הּוא ַרחּום יְ כַ פֵּ ר עָֹון' ( ע"ח ,לח)  -חציו דפסוקים

ע" ט ,ו .ח .טְּ :ש ֹפ ְך חֲ מ ְָּּת ָך אֶ ל הַ ּגֹויִם ...אַ ל ִת ְּז ָּכ ר
מיָךְּ ...ו הַ צִ ילֵ נּו
לָּ נּו ֲעֹו נֹת ִרא שֹנ ִים מַ הֵ ר י ְַּק ְּּדמּונּו ַר חֲ ֶ
ְּוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֹאתֵ ינּו

79
end

95 + 100
 וַאֲ ַנ ְחנּו: ז,צ"ה
עַ ם מַ ְרעִּ יתֹו ְו צ ֹאן יָדֹו
 ולא וְלֹו אֲ ַנ ְחנּו: ג,' ק
עַ מֹו ְו צ ֹאן מַ ְרעִּ יתֹו

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

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.

80
 ֹר עֵ ה ִי שְּ ָּראֵ ל: ב,'פ
הַ ֲא ִזי נָּה ֹנ הֵ ג ַכ צ ֹאן יֹוסֵף
:ֹי ֵשב הַ ְּכ רּובִ ים הֹופִיעָּה

)"("אָּ נּו צ ֹא נֶָך וְּאַ תָּ ה רֹועֵנּו

78
end

 וַ ֲא נ ְַּחנּו: יג,ע" ט
עַ ְּמ ָך ְּו צ ֹאן מַ ְּר ִעיתֶ ָך

79, 13: For we are
Your people and the
sheep of Your flock

 לִ ְּרעֹות... צ ֹאן... בְּ ָּד ִו ד:עב-  ע,ע" ח
:ח ם
ֵ ְּיַנ... וַ ִי ְּר ֵע ם... בְּ יַ ֲעקֹב עַ מֹו

78, 70-72: David...from
the sheepfolds…to be
a shepherd among
Jacob, His
people…and He/he
shepherded them…
and led them

77
end
 נ ִָּחיתָּ ַכ צ ֹאן עַ מֶ ָך:  כא,ע"ז
:מ ֶש ה וְּאַ הֲ רֹן
ֹ בְּ יַד

74
 מַ ְּש ִכיל לְּ אָּ סָּ ף לָּ מָּ ה: א,ע" ד
שן
ַ ֱֹלהים ָּז נ ְַּחתָּ לָּ נֶ ַצ ח יֶ ְּע
ִ א
:אַ פְּ ָך בְּ צ ֹאן מַ ְּר עִ יתֶ ָך

77, 21: Like a
flock You led
Your people in the
hands of Moses
and Aaron

 ַההֹ לֵ ְך ִל ְּפנֵיכֶם בַ ֶּד ֶרְך: לג,'דברים א

ֵיהם
ֶ  וַה' הֹ לֵ ְך ִל ְּפנ: כא,שמות י"ג

נֹתכֶם בָּ אֵ ש לַ יְּ לָּ ה
ְּ ֲלָּ תּור לָּ כֶם ָּמקֹום לַ ח

נְּחֹתם ַה ֶּד ֶרְך
ָּ
ַֹומם ְּבעַ מּוד עָּ נָּן ל
ָּ י

אֲשר ֵת ְּלכּו בָּ ּה ּובֶ עָּ נָּן
ֶ אֹתכֶם בַ ֶּד ֶרְך
ְּ לַ ְּר

וְּ לַ יְּ לָּ ה ְּבעַ מּוד אֵ ש ְּל ָּה ִאיר לָּ ֶהם

:ֹומם
ָּ י

:ֹומם וָּלָּ יְּ לָּ ה
ָּ לָּ לֶ כֶת י

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.
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צ"ה ,ז :וַאֲ ַנ ְחנּו עַ ם
מַ ְרעִּ יתֹו ְו צ ֹאן יָדֹו

לְּ אָּ סָּ ף

לְּ אָּ סָּ ף (ע"ג-פ"ג)
דברי ה'

לִ ְּבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

צ'-ק"ו

ק ' ,ג :ולא וְלֹו אֲ ַנ ְחנּו
עַ מֹו ְו צ ֹאן מַ ְרעִּ יתֹו

לִ ְּבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

ספר שלישי
לְּ ָּדוִד

ספר רביעי

ע" ח ,לב.לח :בְּ כָּל ז ֹאת חָּ ְּטאּו עֹודְּ ...ו הּוא ַר חּום ְּיכַפֵ ר עָּ ֹון
ְּול ֹא יַ ְּש ִחית ְּו ִה ְּרבָּ ה לְּ הָּ שִ יב אַ פֹו ְּול ֹא יָּעִ יר כָּל חֲ מָּ תֹו:
ע" ט ,ו .ח .טְּ :ש ֹפ ְך חֲ מ ְָּּת ָך אֶ ל הַ ּגֹויִם ...אַ ל ִת ְּז ָּכ ר לָּ נּו ֲעֹו נֹת
תינּו
מיָך ְּ ...ו הַ צִ ילֵ נּו ְּוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֹא ֵ
ה ר י ְַּק ְּּדמּונּו ַר חֲ ֶ
ש נִים מַ ֵ
ִרא ֹ

ע" ט ,יא :תָּ בֹוא לְּ פָּ נֶיָך אֶ נ ְַּקת אָּ ִסיר
ְּכ ֹג ֶדל ְּז רֹו ֲע ָך הֹותֵ ר בְּ נֵי ְּת מּותָּ ה:

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

פ" ג ,יז -יטִ :ויבַ ְּק שּו ִשמְּ ָך ה'
ִ ...כי אַ תָּ ה ִש ְּמ ָך ה' לְּ בַ ֶּד ָך

מ עַ
ק"ב ,כא :לִ ְּש ֹ
אֶ נ ְַּקת אָּ ִסיר לְּ פַ תֵ חַ
בְּ נֵי ְּת מּותָּ ה:

ספר שני

פ"ד

פ "ה

פ" ו

פ"ז

פ "ח

נדר
נ' ,יד

נ' ,ג .ה:
יָּב ֹא
אֱֹלהֵ ינּו
ְּואַ ל
יֶחֱ ַר ש...
ִא ְּספּו לִ י
ידי
חֲ ִס ָּ
ֹכ ְּרתֵ י
יתי
בְּ ִר ִ
עֲלֵ י זָּבַ ח

נדר  -נ"ו ,יג;
ס"א ,ט; ס" ה,
ב; ס"ו ,יג

ע" ד ,כב:
ֱֹלהים
קּומָּ ה א ִ

ע"ז ,כא  :נ ִָּחיתָּ ַכ צ ֹאן
מ שֶ ה וְּאַ הֲ רֹן:
עַ מֶ ָך בְּ יַד ֹ

מ" ב -מג

מ"ד

מ "ה

מ" ו -מ"ח

מ"ט

קינה על החורבן (ע"ד),
סבל
מלכות דוד
דברי ה' ל שפוט הארץ
ומלכות שלמה הצדיק
(ע" ה ) ואכן ה' י שפוט
(ימות המשיח) מהחורבן ר שעים וצדיקים (ע"ו).

י שראל צאן מרעיתו של
ה' בזמן מ שה (ע"ז ),
דוד (ע" ח ) והחורבן
(ע" ט) .התבוננות בימי
ֶק ֶד ם כציר של האוסף.
ע" ח ,ע -עב :בְּ ָּד ִו ד...
צ ֹאן ...לִ ְּרעֹות בְּ יַ ֲעקֹב
עַ מֹו  ...וַ ִי ְּר ֵע ם...יַנְּחֵ ם:

מ"ב-מ"ג

מ"ד מ"ה

מ"ו-מ"ח מ"ט

ע"ט

פ'

פ"א פ"ב

פ"ג

תפילה לדאוג לעמו
סבל
(פ' ) ,תוכחת להתרחק
מאלילים (פ"א ) ומשפט י שראל
מאויבים
ה' בהם (פ"ב )
פ"ב ,ח:
ֱֹלהים
קּומָּ ה א ִ

ע" ט ,יג :וַ ֲא נ ְַּחנּו עַ מְּ ָך
ת ָך
ְּו צ ֹאן מַ ְּר עִ י ֶ

נ'

נ"א-ע"ב

ע"ג

ע"ד

ע"ה

ע"ו

ע"ז ע"ח

דברי ה'

פ"ד פ"ה פ"ו פ"ז פ"ח פ"ט
הימן ואיתן
האזרחי
מ" ב -מג

מ"ד

מ "ה

מ" ו -מ"ח

מ"ט

פ"ד

פ "ה

פ" ו

פ"ז

פ "ח

צ"ה ,ז :וַאֲ ַנ ְחנּו עַ ם
מַ ְרעִּ יתֹו ְו צ ֹאן יָדֹו

לְּ אָּ סָּ ף

לְּ אָּ סָּ ף (ע"ג-פ"ג)
דברי ה'

לִ ְּבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

צ'-ק"ו

ק ' ,ג :ולא וְלֹו אֲ ַנ ְחנּו
עַ מֹו ְו צ ֹאן מַ ְרעִּ יתֹו

לִ ְּבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

ספר שלישי
לְּ ָּדוִד

ספר רביעי

ע" ח ,לב.לח :בְּ כָּל ז ֹאת חָּ ְּטאּו עֹודְּ ...ו הּוא ַר חּום ְּיכַפֵ ר עָּ ֹון
ְּול ֹא יַ ְּש ִחית ְּו ִה ְּרבָּ ה לְּ הָּ שִ יב אַ פֹו ְּול ֹא יָּעִ יר כָּל חֲ מָּ תֹו:
ע" ט ,ו .ח .טְּ :ש ֹפ ְך חֲ מ ְָּּת ָך אֶ ל הַ ּגֹויִם ...אַ ל ִת ְּז ָּכ ר לָּ נּו ֲעֹו נֹת
תינּו
מיָך ְּ ...ו הַ צִ ילֵ נּו ְּוכַפֵ ר עַ ל חַ ט ֹא ֵ
ה ר י ְַּק ְּּדמּונּו ַר חֲ ֶ
ש נִים מַ ֵ
ִרא ֹ
ֱֹלהים אַ ל ּדֳּ ִמי לָּ ְך
פ" ג ,ב.ו :א ִ
אַ ל תֶ חֱ ַר ש וְּאַ ל ִת ְּשקֹט אֵ ל...
עָּ לֶ יָך בְּ ִרית ִי ְּכ רֹתּו

ע"ב ,ז :יִפְּ ַר ח
בְּ יָּמָּ יו ַצ ִּדיק
ע" ג ,כז :כִּ י ִּה ֵׁנה
ְרחֵׁ ֶׁקיָך י ֹאבֵׁ דּו

צ"ב ,יגַ :צ ִּדיק
כַתָּ מָּ ר יִפְּ ָּר ח

פ" ג ,יח :יֵ ֹב שּו ְּויִבָּ הֲ לּו
ֲע ֵדי עַ ד ְּוי ְַּח ְּפ רּו ְּוי ֹאבֵ דּו:

נ' ,טו:
ּוק ָּראֵ ִני
ְּ
בְּ יֹום ָּצ ָּר ה
ֲא חַ לֶ צְּ ָך
ּותכַבְּ ֵד ִני
ְּ

צ"ב ,יִ :כי ִה נֵה
ֹאיְּבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

פ"א ,ח :בַ ָּצ ָּר ה ָּק ָּראתָּ
ת ר ַרעַם
וָּ ֲא חַ לְּ ֶצ ָּך אֶ עֶ נְָּך בְּ סֵ ֶ
פ" ג ,חּ :גְּ בָּ ל ְּו עַ מֹון וַ ֲעמָּלֵ ק
פְּ לֶ ֶשת עִ ם ֹי שְּ בֵ י צֹור:

פ"ז ,דִ :ה נֵה פְּ לֶ ֶשת ְּו צֹור עִ ם כּוש ֶז ה יֻלַ ד
ָּש ם:

צ"א ,טו :י ְִּק ָּראֵ ִני
וְּאֶ ֱע נֵהּו ִע מֹו אָּ ֹנ ִכי
בְּ ָּצ ָּר ה ֲא חַ לְּ ֵצ הּו
וַ ֲאכַבְּ ֵד הּו

פ"וְּ :תפִ לָּ ה לְּ ָּד ִו דִ ...כי עָּ ִני וְּאֶ בְּ יֹון אָּ ִני :כָּל ּגֹו ִי ם
חוּו לְּ פָּ נֶיָך ֲא ֹדנ ָּי ִויכַבְּ דּו
ֲא ֶש ר עָּ שִ יתָּ יָּבֹואּו ְּו ִי שְּ תַ ֲ
לִ ְּש מֶ ָךִ :כי ָּג דֹול אַ תָּ ה ְּו ֹע שֵ ה ִנפְּלָּ אֹות אַ תָּ ה אֱֹלהִ ים
לְּ בַ ֶּד ָך ...וַ ֲאכַבְּ ָּד ה ִשמְּ ָך לְּ עֹולָּ ם

ע"ב ,ד.יב.יח.יט.כִ :ישְּ פֹט
ֲע ִנ ֵיי עָּ ם יֹושִ י ַע לִ בְּ נֵי אֶ בְּ יֹון...
ִכי יַצִ יל אֶ בְּ יֹון ְּמ ַשּוֵ ַע ְּו ָּענִי ...
ֹע ֵש ה נִפְּ לָּ אֹות לְּ בַ ּדֹוּ :ובָּ רּוְך
ֵש ם כְּבֹודֹו לְּ עֹולָּ ם ...כָּלּו
ְּתפִ לֹות ָּּד ִו ד בֶ ן ִי ָּשי

ֱֹלהים וַי ְִּתעַבָּ ר וַ ִי ְּמאַ ס ְּמ ֹא ד בְּ ִי שְּ ָּראֵ ל
ע" ח ,נטָּ :ש מַ ע א ִ
ע" ט ,ד -ו :הָּ ִיי נּו חֶ ְּרפָּ ה לִ ְּשכֵנ ֵינּו ...עַ ד מָּ ה ה' תֶ ֱא נַף לָּ נֶצַח ִתבְּ עַ ר
ְּכ מֹו אֵ ש ִק נְּאָּ תֶ ָךְּ :שפְֹך חֲ מָּתְּ ָך אֶ ל הַ ּגֹויִם ֲא ֶשר ל ֹא ְּי ָּדעּוָךְּ ...ו הָּ שֵ ב
יק ם חֶ ְּרפָּ תָּ ם ֲא ֶשר חֵ ְּרפּוָך ֲא ֹד נָּי:
לִ ְּש ֵכ נֵינּו שִ ְּבעָּתַ יִם אֶ ל חֵ ָּ
ע" ג ,ה.ידְּ :ו עִ ם אָּ ָּד ם ל ֹא
ְּי נֻ ָּּגעּו ...וָּ ֱא ִהי נָּגּו ַע כָּל
הַ יֹום וְּתֹו ַכ ְּח ִתי לַ בְּ ָּק ִרים:

ה וְּאָּ רּוהָּ כָּל עֹבְּ ֵרי ָּד ֶר ְך:
פ' ,יג :לָּ מָּ ה פָּ ַר צְּ תָּ גְּ ֵד ֶרי ָּ

ע" ט ,יא :תָּ בֹוא לְּ פָּ נֶיָך אֶ נ ְַּקת אָּ ִסיר
ְּכ ֹג ֶדל ְּז רֹו ֲע ָך הֹותֵ ר בְּ נֵי ְּת מּותָּ ה:
אוסף ב שם "א-להים" ( מ"ב-פ"ג) :חותם בתפילה על הרשעים לבקש את ה' ולהכיר ב שמו כעליון על כל הארץ:

פ" ג ,יז -יטִ :ויבַ ְּק שּו ִשמְּ ָך ה'
ִ ...כי אַ תָּ ה ִש ְּמ ָך ה' לְּ בַ ֶּד ָך

פ" ט ,לט  -מז :וְּאַ תָּ ה ָּז נ ְַּחתָּ ו ִַת ְּמאָּ ס ִה ְּת עַ בַ ְּרתָּ
ת כָּל ּגְּ ֵד רֹתָּ יו ...שַ סֻהּו כָּל
עִ ם ְּמ ִשיחֶ ָך ...פָּ ַר צְּ ָּ
עֹבְּ ֵרי ָּד ֶר ְך הָּ יָּה חֶ ְּרפָּ ה לִ שְּ ֵכנ ָּיו ...עַ ד מָּ ה ה'
ִת סָּ תֵ ר לָּ נֶ ַצ ח ִתבְּ עַר ְּכ מֹו אֵ ש חֲ מָּתֶ ָך:
פ" ט ,לגּ :ופָּ ַק ְּד ִתי
בְּ ֵשבֶ ט פִ שְּ עָּם
ּובִ ְּנ ָּג עִ ים עֲֹונ ָּם:

צ"א ,י :ל ֹא ְּת ֻא נֶה
אֵ לֶ יָך ָּר עָּ ה ְּו נֶ גַע ל ֹא
י ְִּק ַרב בְּ אָּ הֳּ לֶ ָך
מ עַ
ק"ב ,כא :לִ ְּש ֹ
אֶ נ ְַּקת אָּ ִסיר לְּ פַ תֵ חַ
בְּ נֵי ְּת מּותָּ ה:

The Book of Psalms

Psalms 1-150

Interpretation &
Teachings

30 lectures
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Summary
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
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Recommended Literature: Beat Weber – Publications on Asaf (mostly German)

