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Introductory Note: Role of Midrash for Bible Study
"ובראש השנה אומרים מזמור 'כָּל ָּהעַ ִּמים ִּת ְקעּו כָּף'( "...מסכת סופרים יח ,יא)
)And on Rosh Hashana, we say, “All the nations, clap your hands” (Masechet Sofrim 18, 11
רש"י (תהלים מ"ב ,א)ִּ :ל ְבנֵי קֹ ַרח  -אסיר ואלקנה ואביאסף הם היו תחלה בעצת אביהם ובשעת המחלוקת פרשו וכשנבלעו
כל סביבותיה' ופתחה הארץ את פיה נשאר מקומם בתוך פי הארץ כענין שנאמר ובני קרח לא מתו ושם אמרו שירה ושם
יסדו המזמורי' הללו ועלו משם ושרת' עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל חרבן הבית ועל מלכות בית דוד:
Rashi (Tehillim 42, 1(: By the sons of Korach –Asir and Elkana and Aviasaf were initially in agreement with their
father’s plan and during the time of the argument, they left and when everything was swallowed up and the earth
opened up, they stayed in their place in the mouth of the earth as it says, “and the sons of Korach did not die” and
there they stayed and sang songs and established these mizmorim and they came up from there and were divinely
inspired and prophesied about the exiles and the destruction of the Temple and the Davidic kingdom.

ּובנֵי קֹ ַרח ל ֹא ֵמתּו" (במדבר כ"ו,
סנהדרין ק"י ע"אְ " :
יא) – תנא :משום רבינו אמרו :מקום נתבצר להם
בגיהנם ,וישבו עליו ואמרו שירה .אמר רבה בר בר
חנה :זימנא חדא הוה קאזלינא באורחא ,אמר לי ההוא
טייעא :תא ואחוי לך בלועי דקרח .אזיל חזא תרי בזעי
דהוה קא נפק קיטרא מנייהו .שקל גבבא דעמרא,
אמשייה מיא ,ואותביה בריש רומחיה ואחלפיה התם,
איחרך .אמר לי :אצית מה שמעת .ושמעית דהוו
קאמרי הכי :משה ותורתו אמת ,והן בדאים .אמר ליה:
כל תלתין יומין מהדרא להו גיהנם כבשר בתוך קלחת,
ואמרי הכי :משה ותורתו אמת והן בדאים.

Introductory note
Role of Midrash

אוסף המזמורים עם שם א-להים (מ"ב-פ"ג)

אוסף המזמורים עם שם א-להים (מ"ב-פ"ג)

Mizmor 47
1. For the conductor, a psalm by the sons of Korach.
2. All nations, clap your hands;
shout to God with a joyous voice.
3. For the Lord is most high and awesome,
a great King over all the earth.
4. He subdues peoples beneath us,
nations under our feet.
5. He has chosen our portion for us,
the pride of Jacob, whom He loves, Selah.
6. God ascends with a clarion cry,
the Lord with the sound of a shofar.
7. Sing praises “God”, sing praises.
Sing praises to our King, sing praises.
8. For God is King of all the earth;
sing thoughtful praises.
9. God reigns over the nations;
God sits on the His holy throne.
10. Ministers of the peoples have assembled,
joining with the people of the God of Avraham.
For the shields of the earth belong to God;
He is greatly elevated.

Invitations to
the nations to
sing to God
God chooses
the Jewish
people

Israel and the
nations accept
God’s kingship

מזמור מ"ז
הזמנה לעמים
'לשיר לה

'בחירת ה
בעם ישראל

'קבלת מלכות ה
של ישראל והעמים

חזון שלום ומלכות
ה’ עם כל העמים

Vision of peace:
God’s kingship
over all nations

:לַ ְמנַצֵ ַח ִּל ְבנֵי קֹ ַרח ִּמזְ מֹור

א

:אֹלהים ְבקֹול ִּרנָּה
ִּ
ֵָּה ִּריעּו ל

כָּל ָּהעַ ִּמים ִּת ְקעּו כָּף

ב

:ֶמלֶ ְך גָּדֹול עַ ל כָּל ָּהאָּ ֶרץ

נֹורא
ָּ כִּ י ה' עֶ ְליֹון

ג

:ּולאֻ ִּמים ַת ַחת ַרגְ לֵ ינּו
ְ

י ְַדבֵ ר עַ ִּמים ַת ְח ֵתינּו

ד

:אֶ ת גְ אֹון יַעֲ קֹ ב אֲ ֶשר אָּ ֵהב ֶסלָּ ה

י ְִּב ַחר לָּ נּו אֶ ת נַחֲ לָּ ֵתנּו

ה

:ה' ְבקֹול שֹופָּ ר

ֹלהים ִּב ְתרּועָּ ה
ִּ ֱעָּ לָּ ה א

ו

:ז ְַמרּו ְל ַמ ְלכֵנּו ז ֵַמרּו

ֹלהים ז ֵַמרּו
ִּ ֱז ְַמרּו א

ז

:ז ְַמרּו ַמ ְשכִּ יל

ֹלהים
ִּ ֱכִּ י ֶמלֶ ְך כָּל ָּהאָּ ֶרץ א

ח

:ֹלהים י ַָּשב עַ ל כִּ ֵסא ָּק ְדשֹו
ִּ ֱא

ֹלהים עַ ל גֹויִּם
ִּ ֱָּמלַ ְך א

ט

ֹלהי אַ ְב ָּר ָּהם
ֵ ֱעַ ם א

נְ ִּדיבֵ י עַ ִּמים נֶאֱ ָּספּו

י

:ְמאֹ ד נַעֲ לָּ ה

אֹלהים ָּמגִּ נֵי אֶ ֶרץ
ִּ
ֵכִּ י ל

מזמור מ"ז

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

א

לַ ְמנַצֵ ַח ִּל ְבנֵי קֹ ַרח ִּמזְ מֹור:

ב

כָּל ָּהעַ ִּמים ִּת ְקעּו כָּף

אֹלהים ְבקֹול ִּרנָּה:
ִּ
ָּה ִּריעּו לֵ

ג

נֹורא
כִּ י ה' עֶ ְליֹון ָּ

ֶמלֶ ְך גָּדֹול עַ ל כָּל ָּהאָּ ֶרץ:

ד

י ְַדבֵ ר עַ ִּמים ַת ְח ֵתינּו

ּולאֻ ִּמים ַת ַחת ַרגְ לֵ ינּו:
ְ

ה

י ְִּב ַחר לָּ נּו אֶ ת נַחֲ לָּ ֵתנּו

אֶ ת גְ אֹון יַעֲ קֹ ב אֲ ֶשר אָּ ֵהב ֶסלָּ ה:

ו

ֹלהים ִּב ְתרּועָּ ה
עָּ לָּ ה אֱ ִּ

ה' ְבקֹול שֹופָּ ר:

ז

ֹלהים ז ֵַמרּו
ז ְַמרּו אֱ ִּ

ז ְַמרּו ְל ַמ ְלכֵנּו ז ֵַמרּו:

ח

ֹלהים
כִּ י ֶמלֶ ְך כָּל ָּהאָּ ֶרץ אֱ ִּ

ז ְַמרּו ַמ ְשכִּ יל:

ט

ֹלהים עַ ל גֹויִּם
ָּמלַ ְך אֱ ִּ

ֹלהים י ַָּשב עַ ל כִּ ֵסא ָּק ְדשֹו:
אֱ ִּ

י

נְ ִּדיבֵ י עַ ִּמים נֶאֱ ָּספּו

ֹלהי אַ ְב ָּר ָּהם
עַ ם אֱ ֵ

אֹלהים ָּמגִּ נֵי אֶ ֶרץ
ִּ
כִּ י לֵ

ְמאֹ ד נַעֲ לָּ ה:

הזמנה לעמים
לשיר לה'

י ְַדבֵ ר עַ ִּמים ַת ְח ֵתינּו

קבלת מלכות ה'
של ישראל והעמים

ֹלהים ז ֵַמרּו
ז ְַמרּו אֱ ִּ

ז ְַמרּו ְל ַמ ְלכֵנּו ז ֵַמרּו
ֹלהים
כִּ י ֶמלֶ ְך כָּל ָּהאָּ ֶרץ אֱ ִּ
ֹלהים עַ ל גֹויִּם
ָּמלַ ְך אֱ ִּ
ָּשב עַ ל כִּ ֵסא ָּק ְדשֹו
ֹלהים י ַ
אֱ ִּ

חזון שלום ומלכות
ה’ עם כל העמים

ז ְַמרּו ְל ַמ ְלכֵנּו ז ֵַמרּו:

ֹלהים עַ ל גֹויִּם
ָּמלַ ְך אֱ ִּ
נְ ִּדיבֵ י עַ ִּמים נֶאֱ ָּספּו

ְמאֹ ד נַעֲ לָּ ה

קשרים עם ספרים אחרים
מ"ז ,טז :אֶ ת גְ אֹון יַעֲ קֹ ב אֲ ֶשר אָּ ֵהב ֶסלָּ ה

ָּשב עַ ל כִּ ֵסא ָּק ְדשֹו
ֹלהים י ַ
נֹורא ....אֱ ִּ
מ"ז ,ג.ט :כִּ י ה' עֶ ְליֹון ָּ
מ"ו ,ז.יאָּ :המּו גֹויִּם...
אָּ רּום בַ גֹויִּם אָּ רּום בָּ אָּ ֶרץ

ְתֹודה ָּהמֹון חֹוגֵ ג
ֹלהים ְבקֹול ִּרנָּה ו ָּ
מ"ב ,ה :אֶ ַד ֵדם עַ ד בֵ ית אֱ ִּ
י"ח ,י.לט.מחַ :ויֵט ָּש ַמיִּם ַוי ֵַרד וַעֲ ָּרפֶ ל
ַתחַ ת ַרגְ לָּ יו ...י ְִּפלּו ַתחַ ת ַרגְ לָּ יָּ ...האֵ ל
נֹותן נְ ָּקמֹות ִּלי ַוי ְַדבֵ ר עַ ִּמים ַת ְח ָּתי
ַה ֵ

נֹורא
כִּ י ה' עֶ ְליֹון ָּ

בחירת ה'
בעם ישראל

סמיכות המזמור בספר תהלים

מ"ה ,ו.יא :עַ ִּמים ַת ְח ֶתיָך י ְִּפלּו...
עַ ל כֵן עַ ִּמים יְהֹודֻ ָך ְלעֹ לָּ ם וָּעֶ ד

ֶמלֶ ְך גָּ דֹול עַ ל כָּל ָּהאָּ ֶרץ

ֹלהים ִּב ְתרּועָּ ה
עָּ לָּ ה אֱ ִּ

ֹלהי יַעֲ קֹ ב ֶסלָּ ה
מ"ו ,ד.ח.יב :י ְִּרעֲ שּו ָּה ִּרים ְבגַ אֲ וָּתֹו ֶסלָּ הִּ ...מ ְשגָּ ב לָּ נּו אֱ ֵ
מ"ו ,הְ :קדֹש ִּמ ְשכְ נֵי עֶ ְליֹון

כָּל ָּהעַ ִּמים ִּת ְקעּו כָּף

בראשית י"ד ,כ; י"ז ,הּ :ובָּ רּוְך אֵ ל עֶ ְליֹון אֲ ֶשר ִּמגֵן צָּ ֶריָך
ְבי ֶָּדָך ...ו ְָּהיָּה ִּש ְמָך אַ ְב ָּר ָּהם כִּ י אַ ב הֲ מֹון גֹויִּם נְ ַת ִּתיָך:

ֹלהים עַ ל
נֹוראָּ ...מלַ ְך אֱ ִּ
מ"ז ,ג.ט.י :כִּ י ה' עֶ ְליֹון ָּ
אֹלהים ָּמגִּ נֵי אֶ ֶרץ
ִּ
ֹלהי אַ ְב ָּר ָּהם  ...כִּ י לֵ
גֹויִּם ...עַ ם אֱ ֵ

מ"ז ,ב.ד.ט :כָּל ָּהעַ ִּמים ִּת ְקעּו כָּף ...י ְַדבֵ ר עַ ִּמים
ֹלהים עַ ל גֹויִּם ...נְ ִּדיבֵ י עַ ִּמים
ַת ְח ֵתינּוָּ ...מלַ ְך אֱ ִּ

אֹלהים ְבקֹול ִּרנָּה
ִּ
מ"ז ,ב :כָּל ָּהעַ ִּמים ִּת ְקעּו כָּף ָּה ִּריעּו לֵ

מ"ה ,וִּ :חצֶ יָך ְשנּונִּ ים עַ ִּמים
ַת ְח ֶתיָך י ְִּפלּו ְבלֵ ב אֹויְבֵ י ַה ֶמלֶ ְך

מ"ז ,ד :י ְַדבֵ ר עַ ִּמים
ּולאֻ ִּמים ַתחַ ת
ַת ְח ֵתינּו ְ
ַרגְ לֵ ינּו

איגרת תימן :אבל ראוי לו לעיין במה שקדם מן הענין ומה שאחריו כלומר שיעיין בתחלת המלה ההיא
שסמך עליה מתחלת ענינה ובאי זה ענין ופסוק עד שישלים הענין ,ואז ידע כונת אומר הענין ואז יקח
ראיה ממנו ,ואין ראוי לשום אדם לקחת ראיה מדבר מוכרת מאשר לפניו ומאשר לאחריו ,ואלו היה זה
עובר כמו כן ראוי לומר שהקדוש ברוך הוא ...צונו לעבוד עבודה זרה חס וחלילה שכן כתיב (דברים
י"א ט"ז)" :ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם" והרבה כיוצא בזה .ודבר זה מבואר בטולו
שאין לוקחים ראיה משום פסוק בשום פנים ,עד שידעו כונת הענין מתחלתו ועד סופו ,ואז יובן ענינו.

מאיר וייס ,מקראות ככוונתם ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' .195-182

תפילות
ראש השנה

 ְוי ְִּסדּו ַהבֹנִּ ים אֶ ת ֵהיכַל ה' ַויַעֲ ִּמידּו ַהכֹהֲ נִּ ים ְמלֻבָּ ִּשים בַ חֲ צֹצְ רֹות:יב- י,'עזרא ג
 ַויַעֲ נּו:ְה ְלוִּיִּ ם ְבנֵי אָּ ָּסף בַ ְמצִּ ְל ַתיִּם ְל ַהלֵ ל אֶ ת ה' עַ ל י ְֵדי ָּדוִּיד ֶמלֶ ְך י ְִּש ָּראֵ ל
ַ ו
ּובהֹודֹת לַ ה' כִּ י טֹוב כִּ י ְלעֹולָּ ם חַ ְסדֹו עַ ל י ְִּש ָּראֵ ל ְוכָּל ָּהעָּ ם ֵה ִּריעּו ְתרּועָּ ה
ְ ְב ַהלֵ ל
אשי ָּהאָּ בֹות
ֵ ְה ְלוִּיִּ ם ו ְָּר
ַ  ו ְַר ִּבים ֵמ ַהכֹהֲ נִּ ים ו:'הּוסד בֵ ית ה
ַ
גְ דֹולָּ ה ְב ַהלֵ ל לַ ה' עַ ל
ֵיהם בֹכִּ ים ְבקֹול גָּדֹול
ֶ ַהזְ ֵקנִּ ים אֲ ֶשר ָּראּו אֶ ת ַהבַ יִּת ָּה ִּראשֹון ְבי ְָּסדֹו זֶה ַהבַ יִּת ְבעֵ ינ
:ו ְַר ִּבים ִּב ְתרּועָּ ה ְב ִּש ְמחָּ ה ְל ָּה ִּרים קֹול
ְה ְמשֹ ְר ִּרים
ַ ּומ ְש ֶמ ֶרת ַה ָּטהֳ ָּרה ו
ִּ יהם
ֶ ֹלה
ֵ ֱ וַיִּ ְש ְמרּו ִּמ ְש ֶמ ֶרת א:מז- מה,נחמיה י"ב
אשי ַה ְמשֹ ְר ִּרים
ֵ ימי ָּדוִּיד וְאָּ ָּסף ִּמ ֶק ֶדם ָּר
ֵ  כִּ י ִּב:ְהשֹ עֲ ִּרים כְ ִּמצְ וַת ָּדוִּיד ְשֹלמֹה ְבנֹו
ַ ו
ימי נְ חֶ ְמיָּה נ ְֹתנִּ ים ְמנָּיֹות
ֵ ּוב
ִּ ימי זְ ֻרבָּ בֶ ל
ֵ  ְוכָּל י ְִּש ָּראֵ ל ִּב:אֹלהים
ִּ
ֵו ְִּשיר ְת ִּהלָּ ה וְהֹ דֹות ל
ְה ְלוִּיִּ ם ַמ ְק ִּד ִּשים ִּל ְבנֵי
ַ ּומ ְק ִּד ִּשים לַ ְלוִּיִּ ם ו
ַ ְהשֹ עֲ ִּרים ְדבַ ר יֹום ְביֹומֹו
ַ ַה ְמשֹ ְר ִּרים ו
:אַ הֲ רֹן
2nd Temple בית שני

(“Sitz im
Leben”)

 וְאֵ לֶ ה אֲ ֶשר:כד- טז,'דברי הימים א ו
ֶַהעֱ ִּמיד ָּדוִּיד עַ ל י ְֵדי ִּשיר בֵ ית ה' ִּמ ְמנֹוח
 וַיִּ ְהיּו ְמ ָּש ְר ִּתים ִּל ְפנֵי ִּמ ְשכַן אֹ ֶהל:ָּהאָּ רֹון
'מֹועֵ ד בַ ִּשיר עַ ד ְבנֹות ְשֹלמֹה אֶ ת בֵ ית ה
:בֹוד ָּתם
ָּ ֲירּושלָּ ִּם ַו ַיעַ ְמדּו כְ ִּמ ְשפָּ ָּטם עַ ל ע
ָּ
ִּב
ֵיהם ִּמ ְבנֵי ַה ְק ָּה ִּתי
ֶ ּובנ
ְ וְאֵ לֶ ה ָּהעֹ ְמ ִּדים
 בֶ ן...שֹורר בֶ ן יֹואֵ ל בֶ ן ְשמּואֵ ל
ֵ ימן ַה ְמ
ָּ ֵה
 בֶ ן:ַתחַ ת בֶ ן אַ ִּסיר בֶ ן אֶ ְבי ָָּּסף בֶ ן קֹ ַרח
 וְאָּ ִּחיו:יִּצְ ָּהר בֶ ן ְק ָּהת בֶ ן לֵ וִּי בֶ ן י ְִּש ָּראֵ ל
אָּ ָּסף ָּהעֹ ֵמד עַ ל י ְִּמינֹו אָּ ָּסף בֶ ן בֶ ֶרכְ יָּהּו בֶ ן
:ִּש ְמעָּ א
1st Temple בית ראשון

Ezra 3, 10-11: And the builders laid the foundation of the Temple of the Lord,
they stationed the priests in their attire with trumpets and Levites, the sons of
Asaf, with cymbals to praise the Lord, through David, king of Israel. And they
sang aloud with praise and thanks to the Lord: “for He is good, for His kindness
endures forever toward Israel….”
Nechemiah 12, 45-46: And they kept the service of their God and the service of
the purification, as did the singers and the gatekeepers, according to the mandate
of David [to] Solomon, his son. For in the days of David and Asaf of old, who
were the leaders of the singers and [who established] songs of praise and thanksgiving to God. All Israel in the days of Zerubavel and in the days of Nechemia,
gave the portions of the singers and the gatekeepers, as every day required…

I Chronicles 6, 16-24: And these are the ones whom
David stationed to sing in the House of the Lord since
the Ark was deposited. And they were administering
before the Tabernacle of the Tent of Meeting until
Solomon built the House of the Lord in Jerusalem and
they stood according to their custom at their service. And
these are those who stood and their sons; of the
Kehatites, Heiman the singer, son of Yoel son of
Shmuel… son of Tachat, son of Asir, son of Aviasaf, son
of Korach…and his brother Asaf who stood at his right,
Asaf son of Berachiah, son of shimea

(“Sitz in der Literatur”)

ְשֹלמֹה

)פ"ג-להים (מ"ב-אוסף המזמורים עם שם א

בני קרח לפי מדרשי חז"ל
ִּיד ְע ֶתם כִּ י
ַ יה ּובָּ ְלעָּ ה אֹ ָּתם וְאֶ ת כָּל אֲ ֶשר לָּ ֶהם ְוי ְָּרדּו חַ יִּ ים ְשאֹ לָּ ה ו
ָּ ו ְִּאם ְב ִּריאָּ ה י ְִּב ָּרא ה' ּופָּ ְצ ָּתה ָּהאֲ ָּד ָּמה אֶ ת ִּפ
.ֹאבדּו ִּמתֹוְך ַה ָּק ָּהל
ְ יהם ָּהאָּ ֶרץ וַי
ֶ ֵ ַוי ְֵרדּו ֵהם ְוכָּל אֲ ֶשר לָּ ֶהם ַחיִּ ים ְשאֹ לָּ ה ו ְַתכַס עֲ ל...'נִּ אֲ צּו ָּהאֲ נ ִָּּשים ָּהאֵ לֶ ה אֶ ת ה
)לג. ל,(במדבר ט"ז
.אתיִּם ִּאיש וַיִּ ְהיּו ְלנֵס
ַ ּומ
ָּ יה ו ִַּת ְבלַ ע אֹ ָּתם וְאֶ ת קֹ ַרח ְבמֹות ָּהעֵ ָּדה בַ אֲ כֹל ָּהאֵ ש אֵ ת חֲ ִּמ ִּשים
ָּ ו ִַּת ְפ ַתח ָּהאָּ ֶרץ אֶ ת ִּפ
)יא- י, (במדבר כ"ו.ּובנֵי קֹ ַרח ל ֹא ֵמתּו
ְ
Numbers 16, 30.33: And if God creates something entirely new, making the earth open its mouth and swallow them and all that is theirs,
so that they descend to the depths alive, then it is these men who are provoking God… And they and all their belongings fell into the
depths alive and the earth then covered them over and they were lost to the community.
Numbers 26, 10-11: The earth opened its mouth and swallowed them and Korach when the rebellious group died and fire annihilated
250 men. This involved a divine miracle. The sons of Korach, however, did not die.

 אסיר ואלקנה ואביאסף הם היו תחלה בעצת אביהם ובשעת-  ִּל ְבנֵי קֹ ַרח:) א ע"פ סנהדרין ק"י ע"א,רש"י (תהלים מ"ב
המחלוקת פרשו וכשנבלעו כל סביבותיה' ופתחה הארץ את פיה נשאר מקומם בתוך פי הארץ כענין שנאמר ובני קרח לא
מתו ושם אמרו שירה ושם יסדו המזמורי' הללו ועלו משם ושרתה עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל חרבן הבית
:ועל מלכות בית דוד
Rashi (Tehillim 42, 1 based on Sanhedrin 110a): By the sons of Korach –Asir and Elkana
and Aviasaf were initially in agreement with their father’s plan and during the time of the
argument, they left and when everything was swallowed up and the earth opened up,
they stayed in their place as it says, “and the sons of Korach did not die” and there they
stayed and sang songs and established these mizmorim and they came up from there
and were divinely inspired and prophesied the exiles and the destruction of the Temple
and the Davidic kingdom.
קרח ועדתו החולקים על משה
בית שני
בית ראשון
Korach and his rebellion against Moses
2nd Temple
1st Temple

“Between Heaven & Hell”

בית ראשון
1st Temple

Isaiah
parallels
Psalms
Historiography

Korach +
Asaf
:חז"ל
בניו של קרח ועדתו
אשר חלקו על משה
= משוררי המקדש

בית שני
Temple

2nd

First Temple
Isaiah’s prophesies (1-35); Hizkiyahu; Assyria and
Babylonia (36-39)

Second Temple
40 - 66

David’s life (1-72) and end of first Temple period
(73-89)

90-150

Books of Kings I + II

Chronicles I + II

Exile to Babylon
Pre-exile Historiography

Cyrus Declaration
Post-exile Historiography
(Tehillim  Chronicles)

Korach = gatekeepers by King David
Asaf = singer in the Temple by King David

Ezra & Nechemiah

האוסף ִּל ְבנֵי קֹ ַרח (א  +ב)
Book 2
ִּל ְבנֵי קֹ ַרח (א)

כָּל ִּמ ְשבָּ ֶריָך וְגַ לֶ יָך
עָּ לַ י עָּ בָּ רּו (מ"ב,ח)

מ"ג
43

מ"ב
42
לַמנַצֵּ חַ מַ ְשכִּ יל
ְ
לִּבנֵּי ק ַֹרח
ְ

כיסופים לה'
וגעגועים למקדש
אֹלהים ְלאֵ ל חָּ י
ִּ
צָּ ְמאָּ ה נ ְַפ ִּשי לֵ
ּוב ָּש ִּרי י ְַרנְ נּו אֶ ל אֵ ל חָּ י
ִּ ...ל ִּבי ְ
(מ"ב ,ג.ט; פ"ד ,ג)

מ"ד
44
לַמנַצֵּ חַ ִּל ְבנֵּי
ְ
ק ַֹרח ַמ ְשכִּ יל
צרות וסבל -
בקשה לריצוי

מ"ה
45

ל ְַמנַצֵּ חַ עַ ל שֹשַ נִּים ל ְַמנַצֵּ חַ לִּבְ נֵּי ק ַֹרח
לִּבנֵּי ק ַֹרח ַמ ְשכִּ יל עַ ל עֲלָמֹות ִּשיר
ְ
ִּשיר י ְִּדידֹת
המלך
המושיע

ִּל ְבנֵי קֹ ַרח (ב)

Korach K2

ל ְַמנַצֵּ חַ ל ְִּבנֵּי
ק ַֹרח ִּמזְ מֹור:

ִּשיר ִּמזְ מֹור
ִּל ְבנֵּי ק ַֹרח

לִּבנֵּי
לַמנַצֵּ ַח ְ
ְ
ק ַֹרח ִּמזְ מֹור

ירושלים כמרכז
לישראל ולעמים
ֹלהים
ִּעיר אֱ ִּ
(מ"ו,ה; מ"ח,ב.ט; פ"ז,ג)

יתם...
כִּ י ְרצִּ ָּ
ָּרצִּ ית ה' אַ ְרצֶ ָך
(מ"ד ,ד; פ"ה ,ב)

יְכֹונְ נֶהָּ (מ"ח,ט; פ"ז,ה)

ֹלהים:
וְאֵ ָּראֶ ה ְפנֵי אֱ ִּ
ֹלהים ְבצִּ יֹון
י ֵָּראֶ ה אֶ ל אֱ ִּ
(מ"ב ,ג; פ"ד,ח)

Book 3

מ"ו
46

מ"ז
47

מ"ח
48

מ"ט
49

לַמנַצֵּ חַ עַ ל הַ גִּ ִּתית
ְ
לִּבְ נֵּי ק ַֹרח ִּמזְ מֹור:

התמודדות עם
אפסות האדם

מות
(מ"ט ,יא,טו,יח;
פ"ח ,ו.יא)

ְשאֹול
(מ"ט ,טו;
פ"ח ,ד)

נֹותיָך ...וְאָּ בֹואָּ ה אֶ ל
וְאֶ ל ִּמ ְשכְ ֶ
ֹלהיםַ ...מה יְ ִּדידֹות
ִּמזְ בַ ח אֱ ִּ
נֹותיָך ה' צְ בָּ אֹות  ...אֶ ת
ִּמ ְשכְ ֶ
חֹותיָך ה' צְ בָּ אֹות
ִּמזְ ְב ֶ
(מ"ג ,ג.ד; פ"ד ,ב.ד)

פ"ד
84

אוסף המזמורים עם שם א-להים (מ"ב-פ"ג)

Korach K1

Collection of Korach K1 + K2

פ"ה
85
לַמנַצֵּ חַ ִּל ְבנֵּי
ְ
ק ַֹרח ִּמזְ מֹור:

פ"ו
86

פ"ז
87

מ"ח
48

ְתפִּ לָה לְדָ וִּ ד

לִּבְ נֵּי ק ַֹרח ִּמזְ מֹור ִּשיר

לִּבנֵּי
ִּשיר ִּמזְ מֹור ְ
לַמנַצֵּ ַח עַ ל
ק ַֹרח ְ
ָמחֲ לַת לְעַ נֹות ַמ ְשכִּ יל
לְהֵּ ימָ ן הָ ֶאזְ ָר ִּחי:

פ "ט :
מַ ְשכִּ יל
יתן
לְא ָ
ֵּ
ָה ֶאזְ ָר ִּחי:

ְוכָּל ִּמ ְשבָּ ֶריָך...
עָּ לַ י עָּ ְברּו( ...פ"ח,ח.יז)

כָּל ִּמ ְשבָּ ֶריָך וְגַ לֶ יָך עָּ לַ י עָּ בָּ רּו (מ"ב,ח)

Contextuality
= Context of K1+K2

Intertextuality

בני גזונדהייט "עיונים בספר יונה" בתוך אמנון בזק (עורך) "וביום צום כיפור ייחתמון  -קובץ מאמרים על יום
www. tefilah.org
הכיפורים" ,הוצאת תבונות ,תשס"ה.151-197 ,

ְוכָּל ִּמ ְשבָּ ֶריָך...
עָּ לַ י עָּ ְברּו ...

פ"ז
87

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

הכבוד של
ֹלהים
ִּ ֱִּעיר ָּהא
נִּ כְ בָּ דֹות ְמדֻ בָּ ר בָּ ְך

זֶה יֻלַ ד ָּשם
ּולצִּ יֹון יֵאָּ ַמר
ְ
ִּאיש ו ְִּאיש יֻלַ ד בָּ ּה

לעולים\עמים יש
אזרחות של ציון

א ִּל ְבנֵי קֹ ַרח ִּמזְ מֹור ִּשיר

:ִּמכֹל ִּמ ְשכְ נֹות יַעֲ קֹ ב

ב אֹ ֵהב ה' ַשעֲ ֵרי ִּציֹון

:ֹלהים ֶסלָּ ה
ִּ ֱִּעיר ָּהא

ג נִּ כְ בָּ דֹות ְמדֻ בָּ ר בָּ ְך

ִּהנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִּעם כּוש

ד אַ זְ כִּ יר ַר ַהב ּובָּ בֶ ל ְליֹ ְדעָּ י
:זֶה יֻלַ ד ָּשם

:ה ּול ֲִּציֹון יֵאָּ ַמר ִּאיש ו ְִּאיש יֻלַ ד בָּ ּה וְהּוא יְכֹונְ נ ֶָּה עֶ ְליֹון
:זֶה יֻלַ ד ָּשם ֶסלָּ ה

זֶה יֻלַ ד ָּשם ֶסלָּ ה
כָּל ַמ ְע ָּינַי בָּ ְך

:ְסּודתֹו ְב ַה ְר ֵרי קֹ ֶדש
ָּ י

:חתימה
כָּל ַמ ְע ָּינַי בָּ ְך

:כָּל ַמ ְע ָּינַי בָּ ְך

Mizmor 87
1. By the sons of Korach, a song with musical accompaniment,
its foundation is in the mountains of the Sanctuary.
2. The Lord loves the gates of Zion
more than all the dwelling places of Jacob.
3. Glorious things are said about you
the city of God, Selah.
4. I will remind Rahav and Babylon of My beloved ones.
Behold Philistia and Tyre with Kush, “This one was born there” .
5. But to Zion it will be said,
‘man after man was born there’ and He will establish it on high.
6. When the Lord makes account of the peoples,
He will say, “This one was born there”, Selah .
7. And singers as well as flute players,
all my deepest desires are in you.

ה' י ְִּספֹ ר ִּבכְ תֹוב עַ ִּמים

ו

ְש ִּרים כְ חֹ ְל ִּלים
ָּ ז ו

The glory of the
City of God

Those who come/
the nations become
citizens of Zion

all my deepest
desires are in you

מ"ו
46

ִּל ְבנֵי קֹ ַרח (א)

Universal

→

National

K1 – Hashem saved Israel in K2 – Hashem/Israel save
the Nations in Jerusalem
Jerusalem from the nations

Korach K1

Book III
ִּל ְבנֵי קֹ ַרח (ב)

Korach K2

ֹלהים (מ"ו,ה; מ"ח ,ב.ט; פ"ז ,ג)
ִּעיר אֱ ִּ
יְכֹונְ נ ֶָּה (מ"ח ,ט; פ"ז ,ה)
פ"ז
87

א ִּל ְבנֵי קֹ ַרח ִּמזְ מֹור ִּשיר

ְסּודתֹו ְב ַה ְר ֵרי קֹ ֶדש:
י ָּ

ב אֹ ֵהב ה' ַשעֲ ֵרי ִּציֹון

ִּמכֹל ִּמ ְשכְ נֹות יַעֲ קֹ ב:

ג נִּ כְ בָּ דֹות ְמדֻ בָּ ר בָּ ְך

ֹלהים ֶסלָּ ה:
ִּעיר ָּהאֱ ִּ

ד אַ זְ כִּ יר ַר ַהב ּובָּ בֶ ל ְליֹ ְדעָּ י

ִּהנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִּעם כּוש

זֶה יֻלַ ד ָּשם:

ה ּול ֲִּציֹון יֵאָּ ַמר ִּאיש ו ְִּאיש יֻלַ ד בָּ ּה וְהּוא יְכֹונְ נ ֶָּה עֶ ְליֹון:
ו

ה' י ְִּספֹ ר ִּבכְ תֹוב עַ ִּמים

87 = inspired by King David in 86
ְש ִּרים כְ חֹ ְל ִּלים
 87 = transforming destruction by Asaf 83ז ו ָּ

זֶה יֻלַ ד ָּשם ֶסלָּ ה:
כָּל ַמ ְע ָּינַי בָּ ְך:

אוסף המזמורים עם שם א-להים (מ"ב-פ"ג)

Book II

מ"ז
47

מ"ח
48

אוסף המזמורים עם שם א-להים (מ"ב-פ"ג)

ֹלהים י-ק-ו-ק ק
אֱ ִּ -

מזמור פ"ג

מזמור פ"ז
א ִּל ְבנֵי קֹ ַרח ִּמזְ מֹור ִּשיר

ְסּודתֹו ְב ַה ְר ֵרי קֹ ֶדש:
י ָּ

ב אֹ ֵהב ה' ַשעֲ ֵרי ִּציֹון

ִּמכֹל ִּמ ְשכְ נֹות יַעֲ קֹ ב:
ֹלהים ֶסלָּ ה:
ִּעיר ָּהאֱ ִּ
ִּהנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִּעם כּוש

א

ִּשיר ִּמזְ מֹור ְלאָּ ָּסף:

ב

ֹלהים אַ ל דֳ ִּמי לָּ ְך
אֱ ִּ

אַ ל ֶתחֱ ַרש וְאַ ל ִּת ְשקֹ ט אֵ ל:

ג

כִּ י ִּהנֵה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָּמיּון

ּומ ַשנְ אֶ יָך נ ְָּשאּו ר ֹאש:
ְ

ג נִּ כְ בָּ דֹות ְמדֻ בָּ ר בָּ ְך

ד

עַ ל עַ ְמָך יַעֲ ִּרימּו סֹוד

ְוי ְִּתיָּעֲ צּו עַ ל ְצפּונֶיָך:

ד אַ זְ כִּ יר ַר ַהב ּובָּ בֶ ל ְליֹ ְדעָּ י

ה

ידם ִּמגֹוי
אָּ ְמרּו ְלכּו ְונַכְ ִּח ֵ

וְל ֹא יִּזָּ כֵר ֵשם י ְִּש ָּראֵ ל עֹוד:

ו

כִּ י נֹועֲ צּו לֵ ב י ְַח ָּדו

עָּ לֶ יָך ְב ִּרית יִּכְ רֹתּו:

ז

אלים
אָּ הֳ לֵ י אֱ דֹום ְוי ְִּש ְמעֵ ִּ

מֹואָּ ב ו ְַהגְ ִּרים:

ו

ח

גְ בָּ ל וְעַ מֹון וַעֲ ָּמלֵ ק

ְפלֶ ֶשת ִּעם יֹ ְשבֵ י צֹור:

ְש ִּרים כְ חֹ ְל ִּלים
ז ו ָּ

ט

גַ ם אַ שּור נִּ ְלוָּה ִּע ָּמם

ָּהיּו זְ רֹועַ ִּל ְבנֵי לֹוט ֶסלָּ ה:

83, 5.8: They said: Come, let us wipe them out as a
nation, so that the name of Israel will no longer be
remembered... Philistia with the inhabitants of Tyre.

זֶה יֻלַ ד ָּשם:
ה ּול ֲִּציֹון יֵאָּ ַמר ִּאיש ו ְִּאיש יֻלַ ד בָּ ּה וְהּוא יְכֹונְ נ ֶָּה עֶ ְליֹון:
ה' י ְִּספֹ ר ִּבכְ תֹוב עַ ִּמים

זֶה יֻלַ ד ָּשם ֶסלָּ ה:
כָּל ַמ ְע ָּינַי בָּ ְך:

87, 4: I will remind Rahav and Babylon of My beloved ones.
”Behold Philistia and Tyre with Kush, “This one was born there
אבות דרבי נתן (נ"א כג) :איזהו גבור שבגבורים ...מי שעושה שונאו אוהבו.
Avot d’Rabbi Natan (I) 23: Who is the most brave? He who makes his enemy is best friend

דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

)”(“Sitz im Leben

)”(“Sitz in der Literatur












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 תשובה



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

ְש ֵרי ַהצָּ בָּ א לַ עֲ ב ָֹּדה ִּל ְבנֵי אָּ סָּ ף
דברי הימים א כ"ה ,ז-טַ :וי ְַב ֵדל ָּדוִּיד ו ָּ
ּוב ְמ ִּצ ְל ָּתיִּםַ ...וי ְִּהי ִּמ ְספָּ ָּרם ִּעם
ימן וִּידּותּון הַ נִּ ְב ִּאים ְבכִּ נֹרֹות ִּבנְ בָּ ִּלים ִּ
וְהֵ ָּ
אֲ חֵ יהֶ ם ְמל ְֻמ ֵדי ִּשיר לַ ה' כָּל ַה ֵמ ִּבין ...כ ַָּקטֹ ן ַכגָּדֹול ֵמ ִּבין ִּעם ַת ְל ִּמידַ :ויֵצֵ א
גֹורל ָּה ִּראשֹון ְלאָּ ָּסף ְליֹוסֵ ף גְ ַד ְליָּהּו הַ ֵשנִּ י הּוא וְאֶ חָּ יו ּובָּ נָּיו ְשנֵים עָּ ָּ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 ְמיָּהּו בֶ ן קֹ ֵרא
ִּמן ְבנֵי אָּ ָּסף ...אֵ לֶ ה ַמ ְח ְלקֹות הַ שֹ עֲ ִּרים ִּל ְבנֵי הַ ָּק ְר ִּחי ו ְִּל ְבנֵי ְמ ָּר ִּרי:

ספר תהלים כספר – מבנה ומשמעות

The Book of Psalms

ק"נ-'מזמורים א
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Summary
• Mizmor 47 – Meaning & Messages
• Mizmorim 46-48 – a Philosophical Unit
(→ its reflection in the Rosh Hashana prayers)
• 1st Collection of Korach K1 (42-49)
• (2nd Collection of Korach K2 (84-85; 87-88)
• K1 + K2 – Analogy, Differences & Development
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