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Lecture #11 

• Mizmor 50 – Structure & Messages

• Tehillim 50, 23 – Insights over the Generations 

Mizmor 50 = “Fraternal Twin” of Mizmor 51

• Tehillim 50, 18 – Its Story & Role for D2  

• 2nd David Collection D2 (51-72) – Its Structure, 

Story & Message based on II Samuel 12
50



Introductory note
עוקר הרים–סיני 

Introductory Note: Approaches of Studying the Torah 

אמר רבי יוחנן פליגו בה רבן שמעון בן גמליאל ורבנן חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף  : א"ד ע"הוריות י

Horayot 14a: Rabbi Yoḥanan said: Rabban Shimon ben Gamliel and the Rabbis disagreed with 

regard to this matter. One said: Sinai, i.e., one who is extremely knowledgeable, is preferable; 

and one said: One who uproots mountains, i.e., one who is extremely incisive, is preferable.

“Reception History”

COMMENTATORS
EARLY  &    MODERN

MISHNA
-220 CE

BIBLE
-5th BCE

TALMUD & MIDRASH
-6th century
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:הּוא ְוֶאָחיו ּוָבָניו ְשֵנים ָעָשרלויים במקדש12מעמד של 

...(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



 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 

Reבעל תשובה= דוד 



 יר ַלה12–אסף במקדש  ' משוררי ְמֻלְמֵדי שִׁ

ָאָסףַוַיְבֵדל ָדִויד ְוָשֵרי ַהָצָבא ַלֲעֹבָדה ִלְבֵני : ט-ז, ה"דברי הימים א כ

ַוְיִהי ִמְסָפָרם ִעם  ... ּוִבְמִצְלָתִיםִבְנָבִלים ְבִכֹנרֹותַהִנְבִאיםִוידּותּוןְוֵהיָמן

ַוֵיֵצא : ַכָקֹטן ַכָגדֹול ֵמִבין ִעם ַתְלִמיד... ָכל ַהֵמִבין' ְמֻלְמֵדי ִשיר ַלהֲאֵחיֶהם 

:הּוא ְוֶאָחיו ּוָבָניו ְשֵנים ָעָשרְליֹוֵסף ְגַדְלָיהּו ַהֵשִני ְלָאָסףַהגֹוָרל ָהִראשֹון 

; "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

 ֶבן ֹקֵרא ְמֶשֶלְמָיהּוְלַמְחְלקֹות ְלֹשֲעִרים ַלָקְרִחים : יט.א, ו"דברי הימים א כ

:ְוִלְבֵני ְמָרִריַהָקְרִחיֵאֶלה ַמְחְלקֹות ַהֹשֲעִרים ִלְבֵני ... ִמן ְבֵני ָאָסף

 

דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

(“Sitz in der Literatur”)

(“Sitz im Leben”)

51

?      ?

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


 King David (24) Solomon his son build the Temple

David will not build the Temple because of the sin with 

Bat Sheva and the killing of many people; Solomon 

his son will build the Temple that David prepared for 

him (II Samuel 7; I Chronicles 22, 5-19) 

David = Penitent Baal Teshuva


 Asaf (12) the singers knowledgeable in the song of 

God in the Temple

I Chronicles 25, 1.7-9: Then, David and the generals 

of the army separated for the service of the sons of 

Asaf, Heiman and Yeduthun, who prophesied with 

harps, lyres and cymbals…And their number, with 

their brothers trained in singing unto the Lord, every 

expert...like the small one so the great one, scholar 

with pupil. And the first lot of Asaf came out to Joseph, 

the second to Gedaliah, he and his sons and his 

brothers 12



 Bnei Korach (12) the Temple gatekeepers

I chronicles 26, 1.19: Of the divisions of the gatekeepers of 

the Korachites, Mehelemiah the son of Kore, of the sons of 

Asaf…These are the divisions of the gatekeepers of the sons 

of the Korachites and the sons of the Merari

 

(“Sitz in der Literatur”)
(“Sitz im Leben”)

51

??

King David is surrounded in the Temple 

with the Leviim Asaf and Sons of Korach

50

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


Prologue for Asaf 2

73-83

50, 23

Prologue 

for D2

Book 2 (42-72) Book 3 (73-89)

(“Sitz in der Literatur”)

David 2

(51-72)

Asaf 1

(50)

Asaf 2

(73-83)

Korach 1

(42-49) (89)

Korach 2

(84-88)?   ?

50

50

51



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

ִמְזמֹור ְלָאָסף א

:ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמֹבאֹוִדֶבר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ' ֵאל ֱאֹלִהים ה

:ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ִמִציֹון ִמְכַלל ֹיִפי  ב

ְוַאל ֶיֱחַרש  ָיבֹא ֱאֹלֵהינּו  ג  

:ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמֹאדֵאש ְלָפָניו תֹאֵכל 

:ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹוִיְקָרא ֶאל ַהָשַמִים ֵמָעל ד

:ֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָזַבחִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ה

:ִכי ֱאֹלִהים ֹשֵפט הּוא ֶסָלהַוַיִגידּו ָשַמִים ִצְדקֹו ו 

ִיְשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָבְך  ִשְמָעה ַעִמי ַוֲאַדֵבָרה  ז  

:ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי

:ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִדי ָתִמידלֹא ַעל ְזָבֶחיָך אֹוִכיֶחָך  ח

:ִמִמְכְלֹאֶתיָך ַעתּוִדיםלֹא ֶאַקח ִמֵביְתָך ָפר  ט  

:ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי ָאֶלףִכי ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער י 

:ְוִזיז ָשַדי ִעָמִדיָיַדְעִתי ָכל עֹוף ָהִרים  יא

:ִכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלָאּהִאם ֶאְרַעב לֹא ֹאַמר ָלְך  יב 

:ְוַדם ַעתּוִדים ֶאְשֶתהַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים  יג 

:ְוַשֵלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָךְזַבח ֵלאֹלִהים תֹוָדה  יד

:ֲאַחֶלְצָך ּוְתַכְבֵדִניּוְקָרֵאִני ְביֹום ָצָרה טו

ַמה ְלָך ְלַסֵפר ֻחָקי ְוָלָרָשע ָאַמר ֱאֹלִהים  טז

:ַוִתָשא ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיָך

:ַוַתְשֵלְך ְדָבַרי ַאֲחֶריָךְוַאָתה ָשֵנאָת מּוָסר יז

:ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָךִאם ָרִאיָת ַגָנב ַוִתֶרץ ִעמֹו יח

:ּוְלשֹוְנָך ַתְצִמיד ִמְרָמהִפיָך ָשַלְחָת ְבָרָעה  יט

:ְבֶבן ִאְמָך ִתֶתן ֹדִפיֵתֵשב ְבָאִחיָך ְתַדֵבר  כ

ִדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך ֵאֶלה ָעִשיָת ְוֶהֱחַרְשִתי כא

:אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך

:ֶפן ֶאְטֹרף ְוֵאין ַמִצילִבינּו ָנא זֹאת ֹשְכֵחי ֱאלֹוַּה כב

:ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהיםֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני כג

'מזמור נ

God’s revelation 
to His followers 

in Zion

Listen to God’s 
words instead of 
bringing sacrifices

אל  ' התגלות ה

חסידיו בציון

' לשמוע בקול ה

במקום קרבנות

חטאי הרשעים  

ותוכחה לשמוע  

מוסר

והצדיק  ' שוכחי ה

ההולך בדרכו

The sins of the 
wicked & rebuke 
to hear reproof

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



ִמְזמֹור ְלָאָסף א

:ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמֹבאֹוִדֶבר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ' ֵאל ֱאֹלִהים ה

:ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ִמִציֹון ִמְכַלל ֹיִפי  ב

ְוַאל ֶיֱחַרש  ָיבֹא ֱאֹלֵהינּו  ג  

:ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמֹאדֵאש ְלָפָניו תֹאֵכל 

:ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹוִיְקָרא ֶאל ַהָשַמִים ֵמָעל ד

:ֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָזַבחִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ה

:ִכי ֱאֹלִהים ֹשֵפט הּוא ֶסָלהַוַיִגידּו ָשַמִים ִצְדקֹו ו 

ִיְשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָבְך  ִשְמָעה ַעִמי ַוֲאַדֵבָרה  ז  

:ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי

:ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִדי ָתִמידלֹא ַעל ְזָבֶחיָך אֹוִכיֶחָך  ח

:ִמִמְכְלֹאֶתיָך ַעתּוִדיםלֹא ֶאַקח ִמֵביְתָך ָפר  ט  

:ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי ָאֶלףִכי ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער י 

:ְוִזיז ָשַדי ִעָמִדיָיַדְעִתי ָכל עֹוף ָהִרים  יא

:ִכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלָאּהִאם ֶאְרַעב לֹא ֹאַמר ָלְך  יב 

:ְוַדם ַעתּוִדים ֶאְשֶתהַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים  יג 

:ְוַשֵלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָךְזַבח ֵלאֹלִהים תֹוָדה  יד

:ֲאַחֶלְצָך ּוְתַכְבֵדִניּוְקָרֵאִני ְביֹום ָצָרה טו

ַמה ְלָך ְלַסֵפר ֻחָקי ְוָלָרָשע ָאַמר ֱאֹלִהים  טז

:ַוִתָשא ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיָך

:ַוַתְשֵלְך ְדָבַרי ַאֲחֶריָךְוַאָתה ָשֵנאָת מּוָסר יז

:ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָךִאם ָרִאיָת ַגָנב ַוִתֶרץ ִעמֹו יח

:ּוְלשֹוְנָך ַתְצִמיד ִמְרָמהִפיָך ָשַלְחָת ְבָרָעה  יט

:ְבֶבן ִאְמָך ִתֶתן ֹדִפיֵתֵשב ְבָאִחיָך ְתַדֵבר  כ

ִדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך ֵאֶלה ָעִשיָת ְוֶהֱחַרְשִתי כא

:אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך

:ֶפן ֶאְטֹרף ְוֵאין ַמִצילִבינּו ָנא זֹאת ֹשְכֵחי ֱאלֹוַּה כב

:ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהיםֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני כג

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים 'מזמור נ

אֹוִכיֲחָך

ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך

לֹא ַעל 

אֹוִכיֶחָךְזָבֶחיָך 

ְלָאָסףִמְזמֹור 

ִלי ֲחִסיָדי ִאְספּו

ָיבֹא ֱאֹלֵהינּו  

ֶיֱחַרשְוַאל 

ֵאֶלה ָעִשיָת 

ְוֶהֱחַרְשִתי

אל  ' התגלות ה

חסידיו בציון

' לשמוע בקול ה

במקום קרבנות

חטאי הרשעים  

ותוכחה לשמוע  

מוסר

והצדיק  ' שוכחי ה

ההולך בדרכו

ִפיָךֲעֵלי ְבִריִתיַוִתָשא 

ָשַלְחָת ְבָרָעהִפיָך

ֲעֵלי ָזַבחְבִריִתיֹכְרֵתי 

ֶאל ִיְקָרא

ַהָשַמִים  

ֵמָעל

ּוְקָרֵאִני

ְביֹום ָצָרה

ִשְמָעה ַעִמי  

ַוֲאַדֵבָרה

ֵתֵשב  

ְבָאִחיָך  

ְתַדֵבר

ַוַתְשֵלְך  

ַאֲחֶריָךְדָבַרי

'  ֵאל ֱאֹלִהים ה

ָאֶרץַוִיְקָראִדֶבר

ֵלאֹלִהים ְזַבח

ֲאַחֶלְצָך  ...תֹוָדה 

ּוְתַכְבֵדִני

ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני

ָזַבחֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי 

אֹוִכיֶחָךְזָבֶחיָךלֹא ַעל 



סמיכות המזמור בספר תהלים 

זֹאת ֹשְכֵחי  ִבינּו ָנא : כ', נ

ֱאלֹוַּה 

ִנְמַשל ַכְבֵהמֹות ִנְדמּוָיִביןָאָדם ִביָקר ְולֹא ... ְתבּונֹותְוָהגּות ִלִבי : כא.ד, ט"מ

קשרים עם ספרים אחרים  

ֵמַהר ָפאָרןהֹוִפיעַ ִמִסיַני ָבא ְוָזַרח ִמֵשִעיר ָלמֹו ' ה: ב, ג"דברים ל

ַהְגֹדָלה ַהזֹאתתֹאְכֵלנּו ָהֵאש ְוַעָתה ָלָמה ָנמּות ִכי : כב', דברים ה

....  ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדיםֱאֹלֶהיָך ' ָאֹנִכי ה: יג.ב', שמות כ

ִתְגֹנבלֹא ִתְנָאףלֹא 

ְשָלִמים  ְזָבִחיםַוִיְזְבחּו ֹעֹלתַוִיְשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוַיֲעלּו : ח-ה, ד"שמות כ

ִעָמֶכם ַעל ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה' הָכַרתֲאֶשר ַהְבִריתַויֹאֶמר ִהֵנה ַדם ... ָפִרים' ַלה
ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ִמְכַלל ֹיִפי ִמִציֹון: ב', נ ַיְרְכֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלְך ָרבִציֹוןַהר ְמשֹוש ָכל ָהָאֶרץ נֹוף ְיֵפה: , ח"מ

:  ֵביתֹוְכבֹודַאל ִתיָרא ִכי ַיֲעִשר ִאיש ִכי ִיְרֶבה : יח-יז, ט"מ

:ְכבֹודֹוִכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַקח ַהֹכל לֹא ֵיֵרד ַאֲחָריו 
ְיַכְבָדְנִניֹזֵבַח תֹוָדה ... ּוְתַכְבֵדִניֲאַחֶלְצָך : כג-יז', נ

ְכִליַלת ֹיִפי ָמשֹוש ְלָכל ָהָאֶרץֲהזֹאת ָהִעיר ֶשיֹאְמרּו : טו', איכה ב

זֹאת ָכל  ִשְמעּו: ב, ט"מ

ָהַעִמים

ַעִמיִשְמָעה: ז', נְצָבאֹות' ֵכן ָרִאינּו ְבִעיר הָשַמְענּוַכֲאֶשר : ט, ח"מ

ַוֲאַדֵבָרה  

ִמִמְזַרח ֶשֶמש  : ג, ג"קי

'ְמֻהָלל ֵשם הַעד ְמבֹואֹו 

ִדֶבר ַוִיְקָרא  ' ֵאל ֱאֹלִהים ה: א', נ
ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמֹבאֹוָאֶרץ 

ִמִציֹון ִמְכַלל ֹיִפי  : יח.ז.ה.ג.ב', תהלים נ

...  תֹאֵכלְלָפָניו ֵאש... הֹוִפיעַ ֱאֹלִהים 

ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי .... ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכיָ ֱאֹלִהים 

לֹא ַעל ְזָבֶחיָך  ...ָזַבח ֲעֵלי ֹכְרֵתי ְבִריִתי 

ִאם  ... אֹוִכיֶחָך ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִדי ָתִמיד 

ְמָנֲאִפים ַוִתֶרץ ִעמֹו ְוִעם ַגָנבָרִאיָת 

ֶחְלֶקך

ְצָבאֹות' ִכי ָגדֹול ְשִמי ַבגֹוִים ָאַמר ה... ָגדֹול ְשִמי ַבגֹוִיםִמִמְזַרח ֶשֶמש ְוַעד ְמבֹואֹו ִכי : יא', מלאכי א



:ַלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִודא  

:ַכֲאֶשר ָבא ֶאל ַבת ָשַבעְבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָנִביא  ב 

:ְכֹרב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָשָעיָחֵנִני ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָך  ג 

:ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִניֵמֲעֹוִני  ַכְבֵסִניֶהֶרב ד 

:ֶנְגִדי ָתִמידְוַחָטאִתי ִכי ְפָשַעי ֲאִני ֵאָדע ה 

ָעִשיִתי ְבֵעיֶניָךְוָהַרע ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי  ו  

:ְבָשְפֶטָךִתְזֶכה ְבָדְבֶרָךִתְצַדקְלַמַען 

:ִאִמיּוְבֵחְטא ֶיֱחַמְתִני ֵהן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ז  

:ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִניֵהן ֱאֶמת ָחַפְצָת ַבֻטחֹות ח  

:ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבֵסִניְבֵאזֹוב ְוֶאְטָהר  ְתַחְטֵאִניט  

:ִדִכיתָ ָתֵגְלָנה ֲעָצמֹות ַתְשִמיֵעִני ָששֹון ְוִשְמָחה י  

:ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמֵחהַהְסֵתר ָפֶניָך ֵמֲחָטָאי יא  

:ְורּוַח ָנכֹון ַחֵדש ְבִקְרִביֵלב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  יב

:ְורּוַח ָקְדְשָך ַאל ִתַקח ִמֶמִניִמְלָפֶניָך  ַתְשִליֵכִניַאל יג  

:ְורּוַח ְנִדיָבה ִתְסְמֵכִניִיְשֶעָךָהִשיָבה ִלי ְששֹון יד

:ְוַחָטִאים ֵאֶליָך ָישּובּוְדָרֶכיָךֲאַלְמָדה ֹפְשִעים טו

:ִצְדָקֶתָךְלשֹוִניִמָדִמים ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ְתשּוָעִתי ְתַרֵנן ַהִציֵלִניטז  

:ַיִגיד ְתִהָלֶתָךּוִפיֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח יז  

:לֹא ִתְרֶצהעָֹולהְוֶאֵתָנה ֶזַבחִכי לֹא ַתְחֹפץ יח  

:ֵלב ִנְשָבר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבֶזהֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה  ִזְבֵחייט  

:ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוָשָלִםֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון כ 

:ָפִריםִמְזַבֲחָךְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל עֹוָלהֶצֶדקָאז ַתְחֹפץ ִזְבֵחי כא  

ִמְזמֹור ְלָאָסף א

:ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמֹבאֹוִדֶבר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ' ֵאל ֱאֹלִהים ה

:ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ִמִציֹון ִמְכַלל ֹיִפי  ב

ְוַאל ֶיֱחַרש  ָיבֹא ֱאֹלֵהינּו  ג  

:ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמֹאדֵאש ְלָפָניו תֹאֵכל 

:ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹוִיְקָרא ֶאל ַהָשַמִים ֵמָעל ד

:ָזַבחֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ה

:הּוא ֶסָלהֹשֵפטִכי ֱאֹלִהים ִצְדקֹוַוַיִגידּו ָשַמִים ו 

ִיְשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָבְך  ַוֲאַדֵבָרהִשְמָעה ַעִמי ז  

:ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי

:ְלֶנְגִדי ָתִמידְועֹוֹלֶתיָךאֹוִכיֶחָך  ְזָבֶחיָךלֹא ַעל ח

:ִמִמְכְלֹאֶתיָך ַעתּוִדיםָפרלֹא ֶאַקח ִמֵביְתָך ט  

:ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי ָאֶלףִכי ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער י 

:ְוִזיז ָשַדי ִעָמִדיָיַדְעִתי ָכל עֹוף ָהִרים  יא

:ִכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלָאּהִאם ֶאְרַעב לֹא ֹאַמר ָלְך  יב 

:ְוַדם ַעתּוִדים ֶאְשֶתהַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים  יג 

:ְוַשֵלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָךֵלאֹלִהים תֹוָדה  ְזַבחיד

:ֲאַחֶלְצָך ּוְתַכְבֵדִניּוְקָרֵאִני ְביֹום ָצָרה טו

ַמה ְלָך ְלַסֵפר ֻחָקי ְוָלָרָשע ָאַמר ֱאֹלִהים  טז

:ִפיָךַוִתָשא ְבִריִתי ֲעֵלי 

:ְדָבַרי ַאֲחֶריָךַוַתְשֵלְךְוַאָתה ָשֵנאָת מּוָסר יז

:ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָךִאם ָרִאיָת ַגָנב ַוִתֶרץ ִעמֹו יח

:ַתְצִמיד ִמְרָמהּוְלשֹוְנָךָשַלְחָת ְבָרָעה  ִפיָךיט

:ִתֶתן ֹדִפיִאְמָךְבֶבן ֵתֵשב ְבָאִחיָך ְתַדֵבר  כ

ִדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך ֵאֶלה ָעִשיָת ְוֶהֱחַרְשִתי כא

:ְלֵעיֶניָךאֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה 

:ַמִצילֶפן ֶאְטֹרף ְוֵאין ִבינּו ָנא זֹאת ֹשְכֵחי ֱאלֹוַּה כב

:ֱאֹלִהיםְבֵיַשעַאְרֶאנּו ֶדֶרְךְוָשם תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני ֹזֵבחַ כג

'מזמור נ

סמיכות המזמור בספר תהלים 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך ְזָבֶחיָךלֹא ַעל : ט-ח', נ
...ָפרלֹא ֶאַקח ִמֵביְתָך : ְלֶנְגִדי ָתִמיד

עֹוָלהֶצֶדק ִזְבֵחיָאז ַתְחֹפץ : כא, א"נ

ָפִריםְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך 

ֶנְגִדי ָתִמידְוַחָטאִתי :  ה, א"נְלֶנְגִדי ָתִמידְועֹוֹלֶתיָך:  ח', נ

:ַתְצִמיד ִמְרָמהּוְלשֹוְנָךָשַלְחָת ְבָרָעה ִפיָך: יט', נ
ַיִגיד  ּוִפיֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח : ִצְדָקֶתָךְלשֹוִניְתַרֵנן : יז-טז, א"נ

:ְתִהָלֶתָך
ִזְבֵחי ֶצֶדק ַתְחֹפץָאז : ... כא, א"נאֹוִכיֶחָך  ְזָבֶחיָךלֹא ַעל ...ִצְדקֹוַוַיִגידּו ָשַמִים : ח.ו', נ

הּוא ֶסָלה  ֹשֵפטִכי ֱאֹלִהים ִצְדקֹוַוַיִגידּו ָשַמִים : ו', נ
ְבָדְבֶרָך ִתְזֶכה  ִתְצַדקְלַמַען : ו, א"נ

ְבָשְפֶטָך

ְדָרֶכיָךֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ... ִיְשֶעָךָהִשיָבה ִלי ְששֹון : טו-יד, א"נ:ֱאֹלִהיםְבֵיַשעַאְרֶאנּוֶדֶרְךְוָשם ְיַכְבָדְנִניֹזֵבַח תֹוָדה : כג', נ

א"מזמור נ



סמיכות המזמור
ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני : כג', נבספר תהלים  

:ֱאֹלִהיםְבֵיַשעַאְרֶאנּו ֶדֶרְךְוָשם 

ָהִשיָבה ִלי ְששֹון  : טו-יד, א"נ

ְדָרֶכיָךֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ... ִיְשֶעָך 

:ְוַחָטִאים ֵאֶליָך ָישּובּו

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

:ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהים( ג''כ', נ)

ְך': ק"רד רֶּ ם דֶּ וכל שכן מי שישים  -' ְושָׂ

דרכו כלומר שיתקן דרכו ולבו לטוב  

.ולא יצטרך לזבח

RaDaK: 'and sets/makes fixed 

his path' – and even more so 

one who corrects his path and 

heart for the good and won’t 

need to bring a sacrifice

ְך': י"רש רֶּ ם דֶּ השב אלי מלמד -' ְושָׂ

ְך' רֶּ ם דֶּ ּנּו ְבֵיַשע  , 'לחוטאים לשוב' ְושָׂ ַאְראֶּ

ים (י מדוייקים"כת.  )'ֱאֹלהִׁ

Rashi: for the one who returns to 

Me, he teaches and prepares the 

way for sinners to return (to Me) –

‘I will show him My salvation’.

ְך': אבן עזרא רֶּ ם דֶּ מי התברר לו '  ְושָׂ

ילּו'הדרך הישר כמו  ימּו ְוַיְשכִׁ ישעיה  )' ְויָׂשִׁ

ימּו'והנה טעם ( כ, א"מ ילּו'כמו ' יָׂשִׁ '  ַיְשכִׁ

Ibn Ezra: 'and sets/makes fixed his 

path' to whomever the straight 

path is clear like 'and pay attention 

and understand' (Isaiah 41, 20) 

and the meaning of 'pay attention' 

is like 'understand’

ָהִשיָבה ִלי ְששֹון  : טו-יד, א"נ

ְדָרֶכיָךֹפְשִעים ֲאַלְמָדה... ִיְשֶעָך 

:ֵאֶליָך ָישּובּוְוַחָטִאים

ְך': י"רש רֶּ ם דֶּ מלמדהשב אלי-' ְושָׂ

ם ' ְךְושָׂ רֶּ ּנּו ְבֵיַשע  , 'לשובלחוטאים' דֶּ ַאְראֶּ

ים (י מדוייקים"כת.  )'ֱאֹלהִׁ



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

:ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהים( ג''כ', נ)

ב"ג ע"סנהדרין מ ב"ע' סוטה ה א"ע' מועד קטן ה

כל הזובח את יצרו  : אמר רבי יהושע בן לוי

מעלה עליו הכתוב כאילו כיבדו  , ומתודה עליו

להקדוש ברוך הוא בשני עולמים העולם הזה  

י'והעולם הבא דכתיב  ְננִׁ ה ְיַכְבדָׂ 'ֹזֵבַח ּתֹודָׂ

(.  כג', תהלים נ)

שבית המקדש  בזמן : ואמר רבי יהושע בן לוי

,  שכר עולה בידו-אדם מקריב עולה , קיים

שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו  -מנחה 

מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל  -שפלה 

ְבֵחי אֱ 'הקרבנות כולן שנאמר  ים רּוַח  -זִׁ ֹלהִׁ

ה רָׂ ְשבָׂ אלא שאין  , ולא עוד; (יט, א"תהלים נ)'נִׁ

ְדכֶּה אֱ ': שנאמר, תפלתו נמאסת ר ְונִׁ ְשבָׂ -ֵלב נִׁ

ְבזֶּה ים לֹא תִׁ (.יט, א"תהלים נ)' ֹלהִׁ

בא וראה כמה גדולים  : אמר רבי יהושע בן לוי

שבית  שבשעה , ה"נמוכי הרוח לפני הקב

שכר עולה  -אדם מקריב עולה , המקדש קיים

שכר מנחה בידו אבל מי שדעתו  -מנחה , בידו

מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל  , שפלה

ְבֵחי אֱ ': שנאמר, הקרבנות כולם ים רּוַח  -זִׁ ֹלהִׁ

ה רָׂ ְשבָׂ אלא שאין  , ולא עוד; (יט, א"תהלים נ)' נִׁ

ְדכֶּה אֱ ': שנאמר, תפלתו נמאסת ר ְונִׁ ְשבָׂ -ֵלב נִׁ

ְבזֶּה ים לֹא תִׁ ואמר רבי  ; (יט, א"תהלים נ)' ֹלהִׁ

-בעולם הזה כל השם אורחותיו : יהושע בן לוי

ם  ': ה שנאמר"זוכה ורואה בישועתו של הקב ְושָׂ

ּנּו ְבֵיַשע אֱ  ְך ַאְראֶּ רֶּ ים-דֶּ -( כג', תהלים נ)' ֹלהִׁ

ם'אל תקרי  ְך'אלא ' ְושָׂ רֶּ ם דֶּ .'ְושָׂ

:  אמר רבי שמעון בן פזי

רמז לציון קברות מן  

רבינא ... ? התורה מנין

ּנּו  ': אמר ְך ַאְראֶּ רֶּ ם דֶּ ְושָׂ

ים-ְבֵיַשע אֱ  ',  תהלים נ)' ֹלהִׁ

(.  כג

כל : אמר רבי יהושע בן לוי

השם אורחותיו זוכה ורואה  

בישועתו של הקדוש ברוך  

ְך'שנאמר , הוא רֶּ ם דֶּ ' ְושָׂ

אל תקרי  -( כג', תהלים נ)

ם' ּנּו  'אלא ' ְושָׂ ְך ַאְראֶּ רֶּ ם דֶּ ְושָׂ

ים-ְבֵיַשע אֱ  .'ֹלהִׁ

יט, א"תהלים נכג  ', תהלים נכג', תהלים ניט  , א"תהלים נ



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

:ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהים( ג''כ', נ)

Sanhedrin 43b: Sota 5b: Moed Katan 5a:

Rabbi Yehoshua ben Levi said: whoever 

sacrifices his inclination and confesses, it is 

as if he honored the Holy One Blessed Be 

He in two worlds, in this world and in the 

World to Come as it is written: the one whose 

sacrifice is thanksgiving honors Me (Tehillim 

50, 23). And Rabbi Yehoshua ben Levi said:

while the Temple was standing, one who 

sacrificed a burnt offering - they received the 

reward for the burnt offering, if one brought a 

meal offering – they received the reward for 

the meal offering, but for someone who was 

humble, he was considered to have 

sacrificed all of the sacrifices as it is written: 

The sacrifices to God are a broken spirit 

(Tehillim 51, 19); and not only that, but his 

prayers are not rejected as it is written: O 

God, You will not reject a broken and crushed 

heart (Tehillim 51, 19)

Rabbi Yehoshua ben Levi said: come and 

see how great the humble are before God, 

while the Temple was standing, one 

brought a burnt offering - received the 

reward for the burnt offering, if one 

brought a meal offering – they received 

the reward for the meal offering, but for 

someone who was humble, he was 

considered to have sacrificed all of the 

sacrifices as it is written: The sacrifices to 

God are a broken spirit (Tehillim 51, 19); 

and not only that, but his prayers are not 

rejected as it is written: O God, You will 

not reject a broken and crushed heart 

(Tehillim 51, 19): And Rabbi Yehoshua ben 

Levi said: whoever makes his path in this 

world, merits to see God’s salvation, as it 

is written (Tehillim 50, 23), don’t read it as 

ם) but rather as his path is there (ְושָׂ ם ( ושָׂ )

Rabbi Shimon ben Pazi

said: Where does the Torah 

hint that graves should be 

marked?...Rabina says: 

'and to the one who 

sets/makes fixed his path, I 

will show to him the 

salvation of God‘ (Tehillim 

50, 23) Rabbi Yehoshua 

ben Levi said: whoever 

makes his path merits to 

see God’s salvation, as it is 

written (Tehillim 50, 23), 

don’t read it as sets/makes 

fixed ם (ְושָׂ ), but rather as 

there ם ( ושָׂ ), i.e. and there is 

the path that I will show him 

God’s salvation

Tehillim 50, 23 →Tehillim 51, 19 Tehillim 51, 19 →Tehillim 50, 23



סמיכות המזמור בספר תהלים 

ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני : כג', נ
:ֱאֹלִהיםְבֵיַשעַאְרֶאנּו ֶדֶרְךְוָשם 

ָהִשיָבה ִלי ְששֹון  : טו-יד, א"נ

ְדָרֶכיָךֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ... ִיְשֶעָך 

ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ( כג)

:ֱאֹלִהים

:ה שנאמר"זוכה ורואה בישועתו של הקב-בעולם הזה כל השם אורחותיו : ואמר רבי יהושע בן לוי: ב"ע' סוטה ה

ּנּו ְבֵיַשע אֱ ' ְך ַאְראֶּ רֶּ ם דֶּ ים-ְושָׂ ם'אל תקרי -( כג', תהלים נ)' ֹלהִׁ ְך'אלא ' ְושָׂ רֶּ ם דֶּ .'ְושָׂ

(:  צו פרשה ט' פר)ויקרא רבה 

ְך' רֶּ ם דֶּ שהראה לשבים את  -' ְושָׂ

ְך'א "ד... הדרך רֶּ ם דֶּ אלו  -' ְושָׂ

סופרים ומשנים שהן מלמדין  

א  "ד... את התינוקות באמונה

ְך' רֶּ ם דֶּ אלו שהן מדליקין  -' ְושָׂ

נרות כדי להאיר בהם לרבים 

:שפת אמת פרשת וארא

ושם דרך אראנו בישע ' דכ

ל המשים  "אלקים דרשו חז

אורחותיו היינו ליישר דרכים 

ל  "המעוקמין כמו שרמזו חז

המדליק נרות במבואות 

האפלים זוכה לישועת אלקים

":  מוסר אביך"י קוק "הרב א

מיוחדים  ... אבל הדרכים "... 

בכל איש לפי טבעו ומצבו ושכלו 

כל אחד לפי ענינו דורש בזה  ... 

שיבין  ... דרך אחר מיוחד ומצוין

מדברים אחדים כפי הבנתו  

בעניני התורה ודרכיה איך הם  

, פועלים עליו לטובה ולקדושה

ללכת בדרך זה בעניינים  

ואם יתן ...  הפרטיים אשר לו 

לבבו להתבונן יוכל כל אחד  

להשיג מטבע נפשו דרכי יושר  

כל  "ל "וזהו עניין דברי חז. רבים

ז זוכה  "בעוהיוהשם אורחות

" ה"ורואה בישועתו של הקב

(.  א"ע' מועד קטן ה)

וכאשר יהיה האדם שוקל  : "... (שמונה פרקים)ם "רמב

יהיה במדרגה העליונה  -ומכוון לאמצען , פעולותיו תמיד

,  וישיג מה שאצלו' ובזה יתקרב אל ה, ממדרגות בני האדם

וכבר זכרו החכמים זה  . וזוהי השלמה שבדרכי העבודה

זוכה  -כל השם ארחותיו : "ואמרו עליו בזו הלשון, הענין

ּנּו  ': שנאמר, ה"ורואה בישועתו של הקב ְך ַאְראֶּ רֶּ ם דֶּ ְושָׂ

ים-ְבֵיַשע אֱ  ְך': אל תקרי-( כג', תהלים נ)' ֹלהִׁ רֶּ ם דֶּ :  אלא' ְושָׂ

ְך' רֶּ ם דֶּ ...ושומה היא ההערכה והאומדן. 'ְושָׂ

:  ד"א ה"הלכות דעות פם"רמב

מכלודעהדעהשבכלבינוניתמדההיאהישרההדרך

משתירחוקהשהיאהדעהוהיא,לאדםלושישהדעות

צוולפיכך,לזוולאלזולאקרובהואינהשוהריחוקהקצוות

םאדםשיהאהראשוניםחכמים ומשערתמידדעותיושָׂ

שלםשיהאכדי,האמצעיתבדרךאותםומכויןאותם

...בגופו



סמיכות המזמור בספר תהלים 

ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני : כג', נ
:ֱאֹלִהיםְבֵיַשעַאְרֶאנּו ֶדֶרְךְוָשם 

ָהִשיָבה ִלי ְששֹון  : טו-יד, א"נ

ְדָרֶכיָךֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ... ִיְשֶעָך 

:ה שנאמר"זוכה ורואה בישועתו של הקב-בעולם הזה כל השם אורחותיו : ואמר רבי יהושע בן לוי: ב"ע' סוטה ה

ּנּו ְבֵיַשע אֱ ' ְך ַאְראֶּ רֶּ ם דֶּ ים-ְושָׂ ם'אל תקרי -( כג', תהלים נ)' ֹלהִׁ ְך'אלא ' ְושָׂ רֶּ ם דֶּ .’ְושָׂ

Sota 5, 72b: And Rabbi Yehoshua ben Levi said: whoever sets his path in this world, merits to see God’s salvation,

as it is written (Tehillim 50, 23): To the one who sets his path, I will show him the salvation of God.

Leviticus Raba (Parashat Tzav 9): 

’And set the way' - that showed the 

captives the way...Alternatively, 'and 

set the way' - these are writers and 

teachers who faithfully teach the 

children... Alternatively, 'and set the 

way' – these are the ones who light 

candles so that there will be light for 

the many…

Sfat Emet Parashat Vaera:

As it is written, 'And set the way I will 

show him God’s salvation' our 

Rabbis explain that whoever 

straightens crooked paths as hinted 

by our Rabbis, i.e., lights candles in 

dark alleyways merits God’s 

salvation

Rabbi Abraham Isaac Kook “Ethics 

of Your Fathers”: But the 

ways…are unique for each person 

according to their nature and 

situation and intellect... Each in 

their context requires a different, 

unique and excellent way... Let him 

understand according to his 

capabilities topics in the Torah and 

its ways on how they act upon him 

for the better and for the holy, to 

follow this path in his own private 

matters...  And if he lets his heart 

observe, everyone can achieve 

from the nature of their own soul 

many ways of integrity. And this is 

the essence of our Rabbis words 

"whoever sets his path in this 

world, will merit and see God’s 

salvation" (Moed Katan 5.).

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

considers his actions, and aims at the middle of them, he 

will be in the upper level of human levels, and in this he will 

become close to God and achieve what he has, and this is 

complements in the way of worshipping God. And the Sages 

already noted this matter, and said of him specifically: 

"Whoever places his steps – merits to see God’s salvation" 

as it is written: 'and fixes his path…I will show God’s 

salvation' (Psalm 50, 23) - do not read: 'And fixes his path' 

but: 'And there is a way'. The word there (in Hebrew) means 

estimation and assessment

Maimonides Hilchot Dayot Chapter 1, Halacha 4:

The straight path is the middle path for each trait a person 

has, and is the trait that it is equidistant between both 

extremes and is not close to either one of them, therefore 

the Sages commanded that one always place his traits and 

assess them and direct them to the middle, so that he will 

be whole in his body...

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

:ֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהים( כג, נ)



ֹ ֵאָליובֹאַויָ ִודדָ ֶאלָנָתןֶאת'הַלחְש ַויִ ( א: )ב"יבשמואל ֵניְש לֹואֶמרַוי

צֹאןָהָיהירְלָעִש ( ב):ָראשְוֶאָחדירָעִש ֶאָחדֶאָחתִעירבְ ָהיּויםֲאָנִש 

רֲאשֶ הְקַטנָ ַאַחתהְבשָ כִ ִאםִכיֹכלֵאיןְוָלָרש( ג):ְמֹאדהַהְרבֵ ּוָבָקר

ֶתהִתְש סֹוּוִמכֹ תֹאַכלתֹוִמפִ וַיְחדָ ָניובָ ְוִעםִעמֹולְגדַ ַוִת הָ ַוְיַחיֶ ָקָנה

ְחֹמלַויַ ירֶהָעִש ְלִאישֵהֶלְךבֹאַויָ ( ד):ַבתכְ לֹוִהיַוְת ָכבִתְש ּוְבֵחיקֹו

ֹ ָלַקַחת ָהִאישתְבשַ כִ ֶאתַקחַויִ לֹואַהבָ ָלֹאֵרחַ ַלֲעשֹותָקרֹוּוִמבְ אנֹוִמצ

ֹ ְמֹאדִאישבָ ִודדָ ַאףַחרַויִ ( ה):ֵאָליואַהבָ ָלִאישהָ ֲעשֶ ַויַ ָהָראש אֶמרַוי

ֵלםְישַ הְבשָ ַהכִ ְוֶאת( ו):זֹאתהָהֹעשֶ ָהִאישָמֶותֶבןִכי'הַחיָנָתןֶאל

(  ז):ָחָמללֹארֲאשֶ ְוַעלהַהזֶ ָברַהדָ ֶאתהָעשָ רֲאשֶ ֵעֶקבִיםְעתָ ַאְרבַ 

 ֹ ָאֹנִכיָרֵאלִיְש ֱאֹלֵהי'הָאַמרֹכהָהִאישהַאתָ ִודדָ ֶאלָנָתןאֶמרַוי

ְלָךָנהָוֶאְת (ח):אּולשָ דִמיַ יָךְלִת ִהצַ ְוָאֹנִכיָרֵאלִיְש ַעלְלֶמֶלְךיָךְחִת ְמשַ 

ָרֵאלִיְש יתבֵ ֶאתְלָךָנהָוֶאְת ֵחיֶקָךבְ ֲאֹדֶניָךיְנשֵ ְוֶאתֲאֹדֶניָךיתבֵ ֶאת

ַברְד ֶאתִזיתָ בָ ַמדּועַ ( ט):הְוָכֵהנָ הֵהנָ כָ ְלָךְוֹאִסָפהְמָעטְוִאםִויהּוָדה

תֹוִאְש ְוֶאתַבֶחֶרביתָ ִהכִ יַהִחִת האּוִריָ ֵאתֵעיַניבְ ָהַרעַלֲעשֹות'ה

ֹ ( יג:... )ַעמֹוןֵניבְ ֶחֶרבבְ ָהַרְגתָ ְוֹאתֹוהְלִאשָ ְלָךָלַקְחתָ  ֶאלִודדָ אֶמרַוי

ֹ ס'הלַ ָחָטאִתיָנָתן לֹאאְתָךַחטָ ֶהֱעִביר' הַגםִודדָ ֶאלָנָתןאֶמרַוי

ּוָבאצֹוםִודדָ ָצםַויָ ַערַהנָ ַעדבְ ָהֱאֹלִהיםֶאתִודדָ שַוְיַבקֵ ( טז... ):ָתמּות

ֹ ( כב... ):ָאְרָצהַכבְושָ ְוָלן ִכיהָוֶאְבכֶ יַצְמִת ַחיֶלדַהיֶ עֹודבְ אֶמרַוי

ָצםֲאִניֶזההָלמָ ֵמתהְוַעתָ ( כג):ֶלדַהיָ ְוַחי'הִניְוַחנַ יֹוֵדעַ ִמייָאַמְרִת 

ִודדָ ַוְיַנֵחם( כד):ֵאָליָישּובלֹאְוהּואֵאָליוֹהֵלְךֲאִניעֹודיבֹוַלֲהִש ַהאּוַכל

ְקָראַוִת ויקראֵבןֶלדַותֵ ּהִעמָ ְשַכבַויִ ֵאֶליהָ בֹאַויָ תֹוִאְש ַבעשֶ ַבתֵאת

ֶאתְקָראַויִ ִביאַהנָ ָנָתןַידבְ ַלחְש ַויִ ( כה):ֲאֵהבֹו'הוַ ֹלֹמהְש מֹוְש ֶאת

: 'הֲעבּורבַ ְיִדיְדָיּהמֹוְש 

II Samuel 12: 1. And the Lord sent Natan to David. And he came to him and 

said to him: "There were two men in one city, one rich, and one poor. 2. The 

rich man had very many flocks and herds. 3. But the poor man had nothing, 

save one little ewe lamb which he had bought and reared; and it grew up 

together with him and his sons; of his bread it would eat, and from his cup it 

would drink, and in his bosom it would lie, and it was to him like a daughter. 4. 

And there came a wayfarer to the rich man, and he spared to take of his own 

flock and of his own herd to prepare for the guest that had come to him, and he 

took the poor man's lamb, and prepared it for the man that had come to him." 

5. And David became very angry at the man; and he said to Natan: "As the 

Lord lives, the man who has done this is liable to death. 6. And the ewe lamb 

he shall repay fourfold, because he did this thing, and because he had no pity." 

7. And Natan said to David, "You are the man. So says the Lord the God of 

Israel: 'I anointed you as king over Israel, and I delivered you from the hand of 

Saul. 8. And I gave you the house of your master and your master's wives in 

your midst, and I gave you the house of Israel and of Judah; and if that were 

too little, then would I add unto you like them and like them. 9. Why have you 

despised the word of the Lord, to do what is evil in My eyes? You have smitten 

Uriah the Hittite with the sword and you have taken his wife for yourself as a 

wife, and you have slain him with the sword of the children of Ammon…

13. And David said to Natan: "I have sinned against the Lord." And Natan said 

to David, "Also the Lord has removed your sin; you shall not die. 16. And 

David besought God on behalf of the child; and David fasted a fast, and he 

came in and slept lying on the ground… 22. And he said, "While the child was 

yet alive, I fasted and wept, for I said, 'Who knows? Perhaps the Lord will be 

gracious to me, and the child will live. 23. But now [that] he is dead, why 

should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not 

return to me." 24. And David comforted Bat Sheva his wife, and he came to 

her, and he lay with her: and she bore a son, and she called his name Solomon; 

and the Lord loved him. 25. And He sent by the hand of Natan the prophet, and 

he called his name Yedidiah for the Lord's sake. 

:ַלְמַנֵצַח ִמְזמֹור ְלָדִודא  

:ַכֲאֶשר ָבא ֶאל ַבת ָשַבעְבבֹוא ֵאָליו ָנָתן ַהָנִביא  ב 
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Rambam Hilchot Teshuva 7,6: Great, indeed, is repentance for it brings man close to the Shekinah… Yesterday this sinner was hateful to the 

presence of God, scorned, ostracized and abominable, and today he is beloved, desirable, close and a friend.



ד"י
14

ג"נ
53

'מ
40

'ע
70
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:  ְורּוַח ָקְדְשָך ַאל ִתַקח ִמֶמִני

מלכות שלמה ומות דוד



ִמְזמֹור ְלָאָסף א

:ִמִמְזַרח ֶשֶמש ַעד ְמֹבאֹוִדֶבר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ' ֵאל ֱאֹלִהים ה

:ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ִמִציֹון ִמְכַלל ֹיִפי  ב

ְוַאל ֶיֱחַרש  ָיבֹא ֱאֹלֵהינּו  ג  

:ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמֹאדֵאש ְלָפָניו תֹאֵכל 

:ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹוִיְקָרא ֶאל ַהָשַמִים ֵמָעל ד

:ֹכְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵלי ָזַבחִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ה

:ִכי ֱאֹלִהים ֹשֵפט הּוא ֶסָלהַוַיִגידּו ָשַמִים ִצְדקֹו ו 

ִיְשָרֵאל ְוָאִעיָדה ָבְך  ִשְמָעה ַעִמי ַוֲאַדֵבָרה  ז  

:ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי

:ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִדי ָתִמידלֹא ַעל ְזָבֶחיָך אֹוִכיֶחָך  ח

:ִמִמְכְלֹאֶתיָך ַעתּוִדיםלֹא ֶאַקח ִמֵביְתָך ָפר  ט  

:ְבֵהמֹות ְבַהְרֵרי ָאֶלףִכי ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער י 

:ְוִזיז ָשַדי ִעָמִדיָיַדְעִתי ָכל עֹוף ָהִרים  יא

:ִכי ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלָאּהִאם ֶאְרַעב לֹא ֹאַמר ָלְך  יב 

:ְוַדם ַעתּוִדים ֶאְשֶתהַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים  יג 

:ְוַשֵלם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָךְזַבח ֵלאֹלִהים תֹוָדה  יד

:ֲאַחֶלְצָך ּוְתַכְבֵדִניּוְקָרֵאִני ְביֹום ָצָרה טו

ַמה ְלָך ְלַסֵפר ֻחָקי ְוָלָרָשע ָאַמר ֱאֹלִהים  טז

:ַוִתָשא ְבִריִתי ֲעֵלי ִפיָך

:ַוַתְשֵלְך ְדָבַרי ַאֲחֶריָךְוַאָתה ָשֵנאָת מּוָסר יז

:ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָךִאם ָרִאיָת ַגָנב ַוִתֶרץ ִעמֹו יח

:ּוְלשֹוְנָך ַתְצִמיד ִמְרָמהִפיָך ָשַלְחָת ְבָרָעה  יט

:ְבֶבן ִאְמָך ִתֶתן ֹדִפיֵתֵשב ְבָאִחיָך ְתַדֵבר  כ

ִדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך ֵאֶלה ָעִשיָת ְוֶהֱחַרְשִתי כא

:אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלֵעיֶניָך

:ֶפן ֶאְטֹרף ְוֵאין ַמִצילִבינּו ָנא זֹאת ֹשְכֵחי ֱאלֹוַּה כב

:ְוָשם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו ְבֵיַשע ֱאֹלִהיםֹזֵבַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני כג

'מזמור נ
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