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Lecture #9 

• 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



Introductory note
Role of Midrash

Introductory Note: Role of Midrash for Bible Study

ְקעּו כָּף'ובראש השנה אומרים מזמור " ים תִּ ַעמִּ ל הָּ (יא, סופרים יחמסכת ..." )'כָּ
And on Rosh Hashana, we say, “All the nations, clap your hands” (Masechet Sofrim 18, 11)

ְבֵני ֹקַרח (: א, ב"תהלים מ)י"רש אסיר ואלקנה ואביאסף הם היו תחלה בעצת אביהם ובשעת המחלוקת פרשו וכשנבלעו  -לִּ

ופתחה הארץ את פיה נשאר מקומם בתוך פי הארץ כענין שנאמר ובני קרח לא מתו ושם אמרו שירה ושם  ' כל סביבותיה

:עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל חרבן הבית ועל מלכות בית דוד' הללו ועלו משם ושרת' יסדו המזמורי

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.

,  ו"במדבר כ" )ּוְבֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּו: "א"י ע"סנהדרין ק

מקום נתבצר להם  : משום רבינו אמרו: תנא–( יא

אמר רבה בר בר  . וישבו עליו ואמרו שירה, בגיהנם

אמר לי ההוא  , זימנא חדא הוה קאזלינא באורחא: חנה

אזיל חזא תרי בזעי  . תא ואחוי לך בלועי דקרח: טייעא

,  שקל גבבא דעמרא. דהוה קא נפק קיטרא מנייהו

,  ואותביה בריש רומחיה ואחלפיה התם, אמשייה מיא

ושמעית דהוו  . אצית מה שמעת: אמר לי. איחרך

:  אמר ליה. והן בדאים, משה ותורתו אמת: קאמרי הכי

,  כל תלתין יומין מהדרא להו גיהנם כבשר בתוך קלחת

.  משה ותורתו אמת והן בדאים: ואמרי הכי



(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א



(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א



ז"מזמור מ

הזמנה לעמים  

'לשיר לה

ְזמֹורא ְבֵני ֹקַרח מִּ :ַלְמַנֵצַח לִּ

ף ב ְקעּו כָּ ים תִּ ַעמִּ ל הָּ נָּהכָּ ים ְבקֹול רִּ יעּו ֵלאֹלהִּ רִּ :הָּ

י הג   א  ' כִּ ֶרץֶעְליֹון נֹורָּ אָּ ל הָּ דֹול ַעל כָּ :ֶמֶלְך גָּ

ים ַתְחֵתינּו ד ים ַתַחת ַרְגֵלינּוַיְדֵבר ַעמִּ :ּוְלֻאמִּ

ֵתנּו  ה   נּו ֶאת ַנֲחלָּ ְבַחר לָּ היִּ ֵהב ֶסלָּ :ֶאת ְגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶשר אָּ

ה  ו  ְתרּועָּ ים בִּ ה ֱאֹלהִּ לָּ ר' העָּ :ְבקֹול שֹופָּ

ים ַזֵמרּו ז :ַזְמרּו ְלַמְלֵכנּו ַזֵמרּוַזְמרּו ֱאֹלהִּ

ים  ח ֶרץ ֱאֹלהִּ אָּ ל הָּ י ֶמֶלְך כָּ ילכִּ :ַזְמרּו ַמְשכִּ

ם  ט ים ַעל גֹויִּ ַלְך ֱאֹלהִּ ְדשֹומָּ ֵסא קָּ ים יַָּשב ַעל כִּ :ֱאֹלהִּ

פּו  י ים ֶנֱאסָּ יֵבי ַעמִּ ם  ְנדִּ הָּ ַעם ֱאֹלֵהי ַאְברָּ

ֵני ֶאֶרץ  גִּ ים מָּ י ֵלאֹלהִּ הכִּ :ְמֹאד ַנֲעלָּ

' קבלת מלכות ה

של ישראל והעמים  

חזון שלום ומלכות  

עם כל העמים’ ה

'  בחירת ה

בעם ישראל

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

Vision of peace: 
God’s kingship 
over all nations



קשרים עם ספרים אחרים  סמיכות המזמור בספר תהלים 

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים ז"מזמור מ

הזמנה לעמים  

'לשיר לה

ְזמֹורא ְבֵני ֹקַרח מִּ :ַלְמַנֵצַח לִּ

ף ב ְקעּו כָּ ים תִּ ַעמִּ ל הָּ נָּהכָּ ים ְבקֹול רִּ יעּו ֵלאֹלהִּ רִּ :הָּ

י הג   א  ' כִּ ֶרץֶעְליֹון נֹורָּ אָּ ל הָּ דֹול ַעל כָּ :ֶמֶלְך גָּ

ים ַתְחֵתינּו ד ים ַתַחת ַרְגֵלינּוַיְדֵבר ַעמִּ :ּוְלֻאמִּ

ֵתנּו  ה   נּו ֶאת ַנֲחלָּ ְבַחר לָּ היִּ ֵהב ֶסלָּ :ֶאת ְגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶשר אָּ

ה  ו  ְתרּועָּ ים בִּ ה ֱאֹלהִּ לָּ ר' העָּ :ְבקֹול שֹופָּ

ים ַזֵמרּו ז :ַזְמרּו ְלַמְלֵכנּו ַזֵמרּוַזְמרּו ֱאֹלהִּ

ים  ח ֶרץ ֱאֹלהִּ אָּ ל הָּ י ֶמֶלְך כָּ ילכִּ :ַזְמרּו ַמְשכִּ

ם  ט ים ַעל גֹויִּ ַלְך ֱאֹלהִּ ְדשֹומָּ ֵסא קָּ ים יַָּשב ַעל כִּ :ֱאֹלהִּ

פּו  י ים ֶנֱאסָּ יֵבי ַעמִּ ם  ְנדִּ הָּ ַעם ֱאֹלֵהי ַאְברָּ

ֵני ֶאֶרץ  גִּ ים מָּ י ֵלאֹלהִּ הכִּ :ְמֹאד ַנֲעלָּ

' קבלת מלכות ה

של ישראל והעמים  

חזון שלום ומלכות  

עם כל העמים’ ה

ל  יםכָּ ַעמִּ ףהָּ ְקעּו כָּ תִּ

יםַיְדֵבר  ַתְחֵתינּוַעמִּ

יֵבי  יםְנדִּ פּוַעמִּ ֶנֱאסָּ

ֶרץֶמֶלְך אָּ ל הָּ דֹול ַעל כָּ גָּ

ַזֵמרּוְלַמְלֵכנּוַזְמרּו 

ַלְך םמָּ ים ַעל גֹויִּ ֱאֹלהִּ

י  יםֶמֶלְךכִּ ֶרץ ֱאֹלהִּ אָּ ל הָּ כָּ

י ה אֶעְליֹון' כִּ נֹורָּ

ה לָּ העָּ ְתרּועָּ ים בִּ ֱאֹלהִּ

הְמֹאד  ַנֲעלָּ

ים  ַלְך ֱאֹלהִּ ם  ַעלמָּ גֹויִּ

ים יַָּשב  ְדשֹוַעלֱאֹלהִּ ֵסא קָּ כִּ

י ה: י.ט.ג, ז"מ אֶעְליֹון' כִּ ים ַעל  ... נֹורָּ ַלְך ֱאֹלהִּ מָּ

ם םַעם ֱאֹלֵהי ... גֹויִּ הָּ ים ... ַאְברָּ י ֵלאֹלהִּ ֵניכִּ גִּ ֶאֶרץמָּ

רּוְך ֵאל :ה, ז"י; כ, ד"בראשית י ֵגןֲאֶשר ֶעְליֹוןּובָּ ֶריָך מִּ צָּ

ְמָך ... ְביֶָּדָך יָּה שִּ םְוהָּ הָּ י ַאב ֲהמֹון ַאְברָּ םכִּ יָךגֹויִּ :ְנַתתִּ

ֵהב ְגאֹון ַיֲעֹקב ֶאת : טז, ז"מ הֲאֶשר אָּ ֶסלָּ ים : יב.ח.ד, ו"מ רִּ ְרֲעשּו הָּ הְבַגֲאוָּתֹויִּ נּו ֱאֹלֵהי ... ֶסלָּ ב לָּ ְשגָּ הַיֲעֹקבמִּ ֶסלָּ

י ה: ט.ג, ז"מ אֶעְליֹון' כִּ ֵסא .... נֹורָּ ים יַָּשב ַעל כִּ ְדשֹוֱאֹלהִּ קָּ ְשְכֵני ְקֹדש: ה, ו"מ ֶעְליֹוןמִּ

ל : ט.ד.ב, ז"מ יםכָּ ַעמִּ ףהָּ ְקעּו כָּ יםַיְדֵבר ... תִּ ַעמִּ

ים ַעל ...ַתְחֵתינּו ַלְך ֱאֹלהִּ םמָּ יֵבי ... גֹויִּ יםְנדִּ ַעמִּ

ים ַתְחֶתיָך : יא.ו, ה"מ ְפלּוַעמִּ ...  יִּ

ים ַעל ֵכן  ם וֶָּעדַעמִּ ְיהֹוֻדָך ְלֹעלָּ

מּו : יא.ז, ו"מ םהָּ ...  גֹויִּ

רּום  םאָּ ֶרץַבגֹויִּ אָּ רּום בָּ אָּ

ים : ה, ב"מ הֶאַדֵדם ַעד ֵבית ֱאֹלהִּ נָּ מֹון חֹוֵגגְבקֹול רִּ ה הָּ ים : ב, ז"מְותֹודָּ יעּו ֵלאֹלהִּ רִּ ף הָּ ְקעּו כָּ ים תִּ ַעמִּ ל הָּ נָּהכָּ ְבקֹול רִּ

'  בחירת ה

בעם ישראל

ֶפל  : מח.לט.י, ח"י ם ַוֵיַרד ַוֲערָּ ַמיִּ ַוֵיט שָּ

יו י... ַתַחת ַרְגלָּ ְפלּו ַתַחת ַרְגלָּ ֵאל  ... יִּ הָּ

י  מֹות לִּ יַהנֹוֵתן ְנקָּ ים ַתְחתָּ ַוַיְדֵבר ַעמִּ

ים: ו, ה"מ ֶציָך ְשנּונִּ ים חִּ ַעמִּ

ְפלּו  ְבֵלב אֹוְיֵבי ַהֶמֶלְךַתְחֶתיָך יִּ

ים  : ד, ז"מ ַיְדֵבר ַעמִּ

ים ַתְחֵתינּו  ַתַחת  ּוְלֻאמִּ

ַרְגֵלינּו

:ַזֵמרּוְלַמְלֵכנּו ַזְמרּו

ים ַזְמרּו ַזֵמרּוֱאֹלהִּ

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

אבל ראוי לו לעיין במה שקדם מן הענין ומה שאחריו כלומר שיעיין בתחלת המלה ההיא : איגרת תימן

ואז ידע כונת אומר הענין ואז יקח  , שסמך עליה מתחלת ענינה ובאי זה ענין ופסוק עד שישלים הענין

ואלו היה זה  , ואין ראוי לשום אדם לקחת ראיה מדבר מוכרת מאשר לפניו ומאשר לאחריו, ראיה ממנו

דברים )צונו לעבוד עבודה זרה חס וחלילה שכן כתיב ... עובר כמו כן ראוי לומר שהקדוש ברוך הוא

ודבר זה מבואר בטולו  . והרבה כיוצא בזה" ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם(: "ז"א ט"י

.  ואז יובן ענינו, עד שידעו כונת הענין מתחלתו ועד סופו, שאין לוקחים ראיה משום פסוק בשום פנים





תפילות  
ראש השנה



(“Sitz in der Literatur”)

(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א

1st Temple   בית ראשון

(“Sitz im

Leben”)

2nd Temple   בית שני

ֹלֹמהְש 

ים ֶאת ֵהיַכל ה: יב-י', עזרא ג ְסדּו ַהֹבנִּ ים ַבֲחֹצְצרֹות  ' ְויִּ שִּ ים ְמֻלבָּ ידּו ַהֹכֲהנִּ ַוַיֲעמִּ

ם  יִּ ףְוַהְלוִּ סָּ ם ְלַהֵלל ֶאת הְבֵני אָּ ְלַתיִּ ידַעל ְיֵדי ' ַבְמצִּ וִּ ֵאלדָּ ְשרָּ ַוַיֲענּו  : ֶמֶלְך יִּ

ה  ' ְבַהֵלל ּוְבהֹוֹדת ַלה יעּו ְתרּועָּ ם ֵהרִּ עָּ ל הָּ ֵאל ְוכָּ ְשרָּ ם ַחְסדֹו ַעל יִּ י ְלעֹולָּ י טֹוב כִּ כִּ

ה ְבַהֵלל ַלה בֹות  : 'ַעל הּוַסד ֵבית ה' ְגדֹולָּ אָּ אֵשי הָּ ם ְורָּ יִּ ים ְוַהְלוִּ ים ֵמַהֹכֲהנִּ ְוַרבִּ

דֹול  ים ְבקֹול גָּ ת ְבֵעיֵניֶהם ֹבכִּ אשֹון ְביְָּסדֹו ֶזה ַהַביִּ רִּ ת הָּ אּו ֶאת ַהַביִּ ים ֲאֶשר רָּ ַהְזֵקנִּ

ים קֹול רִּ ה ְלהָּ ְמחָּ ה ְבשִּ ְתרּועָּ ים בִּ :ְוַרבִּ

ה : מז-מה, ב"נחמיה י ֳהרָּ ְשֶמֶרת ַהטָּ ְשֶמֶרת ֱאֹלֵהיֶהם ּומִּ ְשְמרּו מִּ יםַויִּ ְוַהְמֹשְררִּ

ים ְצַות ְוַהֹשֲערִּ יד ְשֹלֹמה ְבנֹוְכמִּ וִּ יֵמי : דָּ י בִּ ידכִּ וִּ ֶקֶדםדָּ ף מִּ סָּ אֵשי ְואָּ יםרָּ ַהְמֹשְררִּ

ים ה ְוֹהדֹות ֵלאֹלהִּ לָּ יר ְתהִּ יֹות  : ְושִּ ים ְמנָּ יֵמי ְנֶחְמיָּה ֹנְתנִּ ֶבל ּובִּ יֵמי ְזֻרבָּ ֵאל בִּ ְשרָּ ל יִּ ְוכָּ

ים יםַהְמֹשְררִּ ְבֵני ְוַהֹשֲערִּ ים לִּ שִּ ם ַמְקדִּ יִּ ם ְוַהְלוִּ יִּ ים ַלְלוִּ שִּ ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ּוַמְקדִּ

:ַאֲהֹרן

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 thanks-

giving 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… 

רֲאשֶ הְוֵאלֶ : כד-טז', ואהימיםדברי

יד ידדָּ ֶהֱעמִּ ְמ 'היתבֵ ירשִּ ְיֵדיַעלוִּ נֹוחַ מִּ

רֹון אָּ יםְמשָּ ְהיּוַויִּ :הָּ ְפֵניְרתִּ ְש לִּ ֹאֶהלַכןמִּ

'  היתבֵ ֶאתֹלֹמהְש נֹותבְ ַעדירַבשִּ מֹוֵעד

ִּםירּושָּ בִּ  ְש ַעְמדּוַויַ לָּ םפָּ ְכמִּ םַעלטָּ תָּ :ֲעבֹודָּ

יםהְוֵאלֶ  ֹעְמדִּ בְ ּוְבֵניֶהםהָּ יַהְק ֵנימִּ תִּ הָּ

ן ֶבן... מּוֵאלְש ֶבןיֹוֵאלֶבןַהְמשֹוֵררֵהימָּ

ףֶבןירַאסִּ ֶבןַחתתַ  ֶבן:ֹקַרחֶבןֶאְביָּסָּ

ר ְצהָּ תֶבןיִּ יֶבןְקהָּ ְש ֶבןֵלוִּ ֵאליִּ יו:רָּ חִּ ְואָּ

ף סָּ ֹעֵמדאָּ ינֹוַעלהָּ ףְימִּ סָּ ֶבןֶרְכיָּהּובֶ ֶבןאָּ

אשִּ  :ְמעָּ

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



ְבֵני ֹקַרח (: א"י ע"סנהדרין קפ"עא, ב"תהלים מ)י"רש אסיר ואלקנה ואביאסף הם היו תחלה בעצת אביהם ובשעת  -לִּ

ופתחה הארץ את פיה נשאר מקומם בתוך פי הארץ כענין שנאמר ובני קרח לא  ' המחלוקת פרשו וכשנבלעו כל סביבותיה

הללו ועלו משם ושרתה עליהם רוח הקודש ונתנבאו על הגליות ועל חרבן הבית  ' מתו ושם אמרו שירה ושם יסדו המזמורי

: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.

בית ראשון

1st Temple

בית שני  

2nd Temple

קרח ועדתו החולקים על משה

Korach and his rebellion against Moses

“Between Heaven & Hell”

ל"בני קרח לפי מדרשי חז

ם הְואִּ יאָּ אְברִּ ְברָּ ה'היִּ ְצתָּ הּופָּ מָּ ֲאדָּ יהָּ ֶאתהָּ הפִּ ְלעָּ םּובָּ לְוֶאתֹאתָּ ֶהםֲאֶשרכָּ יםְויְָּרדּולָּ הַחיִּ יַדְעֶתםְשֹאלָּ יוִּ כִּ

ֲאצּו יםנִּ שִּ ֲאנָּ ֵאֶלההָּ לֵהםַוֵיְרדּו...'הֶאתהָּ ֶהםֲאֶשרְוכָּ יםלָּ הַחיִּ ֶרץֲעֵליֶהםַוְתַכסְשֹאלָּ אָּ תֹוְךַויֹאְבדּוהָּ למִּ הָּ .ַהקָּ

(לג.ל,ז"טבמדבר)

ְפַתח ֶרץַותִּ אָּ יהָּ ֶאתהָּ ְבַלעפִּ םַותִּ הְבמֹותֹקַרחְוֶאתֹאתָּ ֵעדָּ ֵאשַבֲאֹכלהָּ יםֵאתהָּ שִּ םֲחמִּ אַתיִּ ישּומָּ ְהיּואִּ .ְלֵנסַויִּ

(יא-י,ו"כבמדבר).ֵמתּולֹאֹקַרחּוְבֵני

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.



  First Temple Second Temple 

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

40 - 66 

parallels      

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

90-150 

 
Historiography Books of Kings I + II

Exile to Babylon 

Pre-exile Historiography

Chronicles I + II
Cyrus Declaration

Post-exile Historiography

(Tehillim Chronicles)

Korach + 

Asaf

Korach = gatekeepers by King David

Asaf = singer in the Temple by King David

Ezra & Nechemiah

בית ראשון

1st Temple

בית שני  

2nd Temple

:ל"חז

בניו של קרח ועדתו  

אשר חלקו על משה 

משוררי המקדש= 

http://biblewalks.com/Sites/DavidTomb.html


מות

;  יח,טו,יא, ט"מ)

(יא.ו, ח"פ

ְשאֹול

;  טו, ט"מ)

(ד, ח"פ

ים  י ֵלאֹלהִּ ה ַנְפשִּ ְמאָּ י  צָּ ְלֵאל חָּ

י ְיַרְננּו ֶאל ... רִּ י ּוְבשָּ בִּ י  לִּ ֵאל  חָּ

(ג, ד"פ; ט.ג, ב"מ)

ֶאה יםְוֵארָּ :ְפֵני ֱאֹלהִּ

ֶאה יֹוןֵירָּ ים ְבצִּ ֶאל ֱאֹלהִּ

(ח,ד"פ; ג, ב"מ)

ְשְכנֹוֶתיָךְוֶאל  ה ֶאל ... מִּ בֹואָּ ְואָּ

ְזַבח יםמִּ ידֹות ... ֱאֹלהִּ ַמה ְידִּ

ְשְכנֹוֶתיָך אֹות ' המִּ ֶאת  ... ְצבָּ

ְזְבחֹוֶתיָך אֹות  ' המִּ ְצבָּ

(ד.ב, ד"פ; ד.ג, ג"מ)

י  םכִּ יתָּ ...ְרצִּ

ית צִּ ַאְרֶצָך ' הרָּ

(  ב, ה"פ; ד, ד"מ)

ֶריָך ְשבָּ ל מִּ ְוַגֶליָך  כָּ

רּו בָּ ַלי עָּ (ח,ב"מ)עָּ

ֶריָך ְשבָּ ל מִּ ...  ְוכָּ

ְברּו ַלי עָּ (יז.ח,ח"פ... )עָּ

ְבֵני ֹקַרח  Collection of Korach( ב+ א )האוסף לִּ K1 + K2

ים יר ֱאֹלהִּ עִּ

(ג,ז"פ; ט.ב,ח"מ; ה,ו"מ)

(ה,ז"פ; ט,ח"מ)ְיכֹוְנֶנהָּ 

ז"מ
47

ו"מ
46

ח"מ
48

ב"מ
42

ג"מ
43

ד"מ
44

ט"מ
49

ה"מ
45

-צרות וסבל 

בקשה לריצוי

ירושלים כמרכז 

לישראל ולעמים

התמודדות עם  

אפסות האדם

המלך 

המושיע  

' להכיסופים

וגעגועים למקדש

ְבֵני ֹקַרח  (  א)לִּ

Korach K1

Book 2

חַ  ילַלְמַנצֵּ ַמְשכִּ
י ְבנֵּ ֹקַרחלִּ

חַ  יַלְמַנצֵּ ְבנֵּ לִּ
ילֹקַרח ַמְשכִּ

חַ  יםַעלַלְמַנצֵּ ֹשַשנִּ
י ְבנֵּ ילֹקַרחלִּ ַמְשכִּ
יר יֹדתשִּ ְידִּ

י ֹקַרח  ְבנֵּ ַח לִּ ַלְמַנצֵּ
ירַעל ֲעָלמֹות  שִּ

י   ְבנֵּ ַח לִּ ַלְמַנצֵּ
ְזמֹור :ֹקַרח מִּ

יר ְזמֹור  שִּ מִּ
י ֹקַרח ְבנֵּ לִּ

י   ְבנֵּ ַח לִּ ַלְמַנצֵּ
ְזמֹור ֹקַרח מִּ

ד"פ
84

ה"פ
85

ו"פ
86

ז"פ
87

ח"מ
48

ְבֵני ֹקַרח  (  ב)לִּ

Korach K2

Book 3

ית   תִּ ַח ַעל ַהגִּ ַלְמַנצֵּ
ְזמֹור י ֹקַרח מִּ ְבנֵּ :לִּ

חַ  יַלְמַנצֵּ ְבנֵּ לִּ
ְזמֹורֹקַרח :מִּ

ד   ָלה ְלָדוִּ ְזמֹור ְתפִּ י ֹקַרח מִּ ְבנֵּ ירלִּ י  ירשִּ שִּ ְבנֵּ ְזמֹור לִּ מִּ
ַח ַעל  ֹקַרח ַלְמַנצֵּ

ילָמֲחַלת ְלַענֹות  ַמְשכִּ
י יָמן ָהֶאְזָרחִּ :ְלהֵּ

:  ט"פ
יל ַמְשכִּ
יָתן   ְלאֵּ

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

Contextuality
= Context of K1+K2

ֶריָך ְשבָּ ל מִּ רּו ְוַגֶליָך כָּ בָּ ַלי עָּ (ח,ב"מ)עָּ

Intertextuality

ֶריָך ְשבָּ ל מִּ ...  ְוכָּ

ְברּו ַלי עָּ ...  עָּ

(יז.ח,ח"פ)



ז"פ
87

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ם ֶזה יַֻלד שָּ

ר  דֹות ְמֻדבָּ ְכבָּ ְךנִּ בָּ

ַמר   יֹון ֵיאָּ ּוְלצִּ

יש  יש ְואִּ ּהיַֻלדאִּ בָּ

ל ַמְעיַָּני  ְךכָּ בָּ

ם  הֶזה יַֻלד שָּ ֶסלָּ

הכבוד של

ים ֱאֹלהִּ יר הָּ עִּ

עמים יש  \לעולים

אזרחות של ציון

:חתימה

ְך ל ַמְעיַָּני בָּ כָּ

יר  א ְזמֹור שִּ ְבֵני ֹקַרח מִּ תֹו ְבַהְרֵרי ֹקֶדשלִּ :ְיסּודָּ

יֹון ' ֹאֵהב הב ְשְכנֹות ַיֲעֹקבַשֲעֵרי צִּ ֹכל מִּ :מִּ

ְך  ג  ר בָּ דֹות ְמֻדבָּ ְכבָּ הנִּ ים ֶסלָּ ֱאֹלהִּ יר הָּ :עִּ

י  ד  ֶבל ְלֹיְדעָּ יר ַרַהב ּובָּ ם כּוש  ַאְזכִּ ֵנה ְפֶלֶשת ְוצֹור עִּ הִּ

ם :ֶזה יַֻלד שָּ

ּה  ה  יש יַֻלד בָּ יש ְואִּ ַמר אִּ יֹון ֵיאָּ :ְוהּוא ְיכֹוְנֶנהָּ ֶעְליֹוןּוֲלצִּ

ים  ' הו  ְכתֹוב ַעמִּ ְסֹפר בִּ היִּ ם ֶסלָּ :ֶזה יַֻלד שָּ

ים  ז  ים ְכֹחְללִּ רִּ ְךְושָּ ל ַמְעיַָּני בָּ :כָּ

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.

The glory of the 
City of God

Those who come/ 
the nations become 
citizens of Zion

all my deepest 
desires are in you



ְבֵני ֹקַרח  (  ב)לִּ

Korach K2

Book III

ז"מ
47

ו"מ
46

ח"מ
48

Book II

ְבֵני ֹקַרח  (  א)לִּ

Korach K1

יר  א ְזמֹור שִּ ְבֵני ֹקַרח מִּ תֹו ְבַהְרֵרי ֹקֶדשלִּ :ְיסּודָּ

יֹון ' ֹאֵהב הב ְשְכנֹות ַיֲעֹקבַשֲעֵרי צִּ ֹכל מִּ :מִּ

ְך  ג  ר בָּ דֹות ְמֻדבָּ ְכבָּ הנִּ ים ֶסלָּ ֱאֹלהִּ יר הָּ :עִּ

י  ד  ֶבל ְלֹיְדעָּ יר ַרַהב ּובָּ ם כּוש  ַאְזכִּ ֵנה ְפֶלֶשת ְוצֹור עִּ הִּ

ם :ֶזה יַֻלד שָּ

ּה  ה  יש יַֻלד בָּ יש ְואִּ ַמר אִּ יֹון ֵיאָּ :ְוהּוא ְיכֹוְנֶנהָּ ֶעְליֹוןּוֲלצִּ

ים  ' הו  ְכתֹוב ַעמִּ ְסֹפר בִּ היִּ ם ֶסלָּ :ֶזה יַֻלד שָּ

ים  ז  ים ְכֹחְללִּ רִּ ְךְושָּ ל ַמְעיַָּני בָּ :כָּ

ז"פ
87

ים יר ֱאֹלהִּ (ג,ז"פ; ט.ב,ח"מ; ה,ו"מ)עִּ

(ה,ז"פ; ט,ח"מ)ְיכֹוְנֶנהָּ 
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87 = inspired by King David in 86

87 = transforming destruction by Asaf 83



קק-ו-ק-י ים-אֱ  ֹלהִּ

87, 4: I will remind Rahav and Babylon of My beloved ones. 

Behold Philistia and Tyre with Kush, “This one was born there”  

יר  א ְזמֹור שִּ ְבֵני ֹקַרח מִּ תֹו ְבַהְרֵרי ֹקֶדשלִּ :ְיסּודָּ

יֹון ' ֹאֵהב הב ְשְכנֹות ַיֲעֹקבַשֲעֵרי צִּ ֹכל מִּ :מִּ

ְך  ג  ר בָּ דֹות ְמֻדבָּ ְכבָּ הנִּ ים ֶסלָּ ֱאֹלהִּ יר הָּ :עִּ

י  ד  ֶבל ְלֹיְדעָּ יר ַרַהב ּובָּ ם כּוש  ַאְזכִּ ֵנה ְפֶלֶשת ְוצֹור עִּ הִּ

ם :ֶזה יַֻלד שָּ

ּה  ה  יש יַֻלד בָּ יש ְואִּ ַמר אִּ יֹון ֵיאָּ :ְוהּוא ְיכֹוְנֶנהָּ ֶעְליֹוןּוֲלצִּ

ים  ' הו  ְכתֹוב ַעמִּ ְסֹפר בִּ היִּ ם ֶסלָּ :ֶזה יַֻלד שָּ

ים  ז  ים ְכֹחְללִּ רִּ ְךְושָּ ל ַמְעיַָּני בָּ :כָּ

ז"מזמור פ

ףא סָּ ְזמֹור ְלאָּ יר מִּ :שִּ

יםב ְך  ֱאֹלהִּ י לָּ ְשֹקט ַאל ֳדמִּ :ֵאלַאל ֶתֱחַרש ְוַאל תִּ

יּון ג ֵנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהמָּ י הִּ ְשאּו רֹאשכִּ :ּוְמַשְנֶאיָך נָּ

ימּו סֹוד ד ְתיֲָּעצּו ַעל ְצפּוֶניָךַעל ַעְמָך ַיֲערִּ :ְויִּ

גֹוי  ה יֵדם מִּ ְמרּו ְלכּו ְוַנְכחִּ ֵאל עֹודאָּ ְשרָּ ֵכר ֵשם יִּ זָּ :ְולֹא יִּ

ו ו י נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחדָּ ְכֹרתּוכִּ ית יִּ ֶליָך ְברִּ :עָּ

ים  ז ְשְמֵעאלִּ ֳהֵלי ֱאדֹום ְויִּ יםאָּ ב ְוַהְגרִּ :מֹואָּ

ֵלק ח ל ְוַעמֹון ַוֲעמָּ ם ֹיְשֵבי צֹורְגבָּ :ְפֶלֶשת עִּ

ם ט מָּ ְלוָּה עִּ הַגם ַאשּור נִּ ְבֵני לֹוט ֶסלָּ יּו ְזרֹוַע לִּ :הָּ

ג"מזמור פ

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.

(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א

.מי שעושה שונאו אוהבו... איזהו גבור שבגבורים:(א כג"נ)אבות דרבי נתן 
Avot d’Rabbi Natan (I) 23: Who is the most brave? He who makes his enemy is best friend



 שלמה בנו יבנה את הבית  –24דויד המלך
שלמה  ; דוד לא יבנה את המקדש כי חטא עם בת שבוע ושפך דמים רבים

(יט-ה, ב"א כ"דה'; ב ז"שמ)בנו יבנה את המקדש אשר הכין לו דוד 

בעל תשובה= דוד 



 יר ַלה12–אסף במקדש  ' משוררי ְמֻלְמֵדי שִׁ

ְבֵני : ט-ז, ה"דברי הימים א כ ה לִּ א ַלֲעֹבדָּ בָּ ֵרי ַהצָּ יד ְושָּ וִּ ףַוַיְבֵדל דָּ סָּ אָּ

ן ידּותּוןְוֵהימָּ יםוִּ ְבאִּ ֹנרֹותַהנִּ ים ְבכִּ לִּ ְנבָּ םבִּ יִּ ְלתָּ ְמצִּ ם  ... ּובִּ ם עִּ רָּ ְספָּ י מִּ ַוְיהִּ

יר ַלהֲאֵחיֶהם  ין' ְמֻלְמֵדי שִּ ל ַהֵמבִּ יד... כָּ ם ַתְלמִּ ין עִּ דֹול ֵמבִּ ֹטן ַכגָּ ַוֵיֵצא : ַכקָּ

אשֹון  רִּ ל הָּ ףַהגֹורָּ סָּ י ְלאָּ רְליֹוֵסף ְגַדְליָּהּו ַהֵשנִּ שָּ יו ְשֵנים עָּ נָּ יו ּובָּ :הּוא ְוֶאחָּ

; "אין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן: "ו"ב מ"משנה ערכין פ

.ט, ה"א כ"בניו של אסף בדה12ב על פי "ג ע"תלמוד שם י



 השוערים במקדש–12לבני קרח

ים : יט.א, ו"דברי הימים א כ ְרחִּ ים ַלקָּ  ֶבן ֹקֵרא ְמֶשֶלְמיָּהּוְלַמְחְלקֹות ְלֹשֲערִּ

ף סָּ ן ְבֵני אָּ ְבֵני ... מִּ ים לִּ יֵאֶלה ַמְחְלקֹות ַהֹשֲערִּ ְרחִּ יַהקָּ רִּ ְבֵני ְמרָּ :ְולִּ

 

דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

(“Sitz in der Literatur”)

(“Sitz im Leben”)
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• 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


