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Lecture #13-#14 

• Asaf’s historical background: Continuity from 

the 1st to the 2nd Temple period

• Eicha  Asaf

• Yeshaya 40-66   Asaf

• Asaf tells his personal story & philosophy

• Summary of Asaf collections in Books II-III

A1+A2

50.

73-83

Continue L13. 

complex, 

A2 challenge



Introductory Note: “Leitwort” 

מילתאגזירה שווה כגילוי

Introductory note
Leitwort

ן  : כג-כב, ט"בראשית מ ף בֵּ ָרת יֹוסֵּ ן פֹּ בֵּ

י ׁשּור י ָעִין ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעלֵּ ָרת ֲעלֵּ :  פֹּ

י ִחִציםַוְיָמֲרֻרהּו בּו ַוִיְשְטֻמהּו ַבֲעלֵּ :ָורֹּ

Bereshit 49, 22-23: People made 

his life bitter and attacked him; 

expert bowmen despised him.

ַוַיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת  : יד-יג', שמות א

ל ְבָפֶרְך י ִיְשָראֵּ ֶאת  ַוְיָמְררּו: ְבנֵּ

ֶמר   ָדה ָקָׁשה ְבחֹּ יֶהם ַבֲעבֹּ ַחיֵּ

ִנים ּוִבְלבֵּ
Shmot 1, 13-14: …And they 

embittered their lives with 

hard labor…

ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר  : ח, ב"שמות י

ׁש ּוַמצֹות ַעל   ַבַלְיָלה ַהֶזה ְצִלי אֵּ

ִרים ֹּאְכֻלהּוְמרֹּ :י

Shmot 12, 8: they shall eat 

the meat during the night, 

roasted over fire, eat it with 

matzot and bitter herbs. 



A1

Collections of Asaf in Tehillim (& Chronicles)

Syllabus for Asaf 1 (50) + 2 (73-83)

❑ 12 mizmorim

❑ Messages x 12 

❑ Language of Asaf

❑ History of Asaf

❑ Contextuality – “A collection”

❑ Intertextuality

❑ Location of A1 + A2
:ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' ַהְללּו ָיּה הֹודּו ַלה: א, ו"תהלים ק

106, 1: Halleluya. Give thanks to the Lord for He is 

good, for His kindness endures forever

A2

93,1 132, 8106,

1.46

Deutero-asafitic Psalms 

1 Chronicles 16, 8-36

= Asaf singers (4-7, 37-42)

105, 

1-15
96,1-9 

10-13

2 Chronicles 

5, 4-14;  

6, 41



50, 23

A1 50

Frame 

of D2

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

(“Sitz in der Literatur”)

David 2 D2

(51-72)

Asaf 1

(50)

Asaf 2

(73-83)

→ Prologue for Asaf 2 → A2 73-83

→ Lectures #14 + #15
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145
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Korach 1

(42-49) (89)

Korach 2

(84-88)



בית שני

בית  

ראשון

ר:יב.ב,ד"עתהלים ֶבטָגַאְלתָ ֶקֶדםָקִניתָ ֲעָדְתָךְזכֹּ ִמֶקֶדםַמְלִכיוֵּאֹלִהים...בֹוָׁשַכְנתָ ֶזהִציֹוןַהרַנֲחָלֶתָךׁשֵּ

שָאִשיָחהְלָבִביִעםַבָלְיָלהְנִגיָנִתיֶאְזְכָרה:עֹוָלִמיםְׁשנֹותִמֶקֶדםָיִמיםִחַשְבִתי:ז-ו,ז"עתהלים :רּוִחיַוְיַחפֵּ

יֶאְזכֹור:יב,ז"עתהלים :ִפְלֶאָךִמֶקֶדםֶאְזְכָרהִכיָיּהַמַעְללֵּ

:ֶקֶדםִמִניִחידֹותַאִביָעהִפיְבָמָׁשלֶאְפְתָחה:ב,ח"עתהלים

נּוֱאֹלִהים:כ.ח.ד',פתהלים רֲהִׁשיבֵּ ָעהָפֶניָךְוָהאֵּ נּוְצָבאֹותֱאֹלִהים...ְוִנָּוׁשֵּ רֲהִׁשיבֵּ ָעהָפֶניָךְוָהאֵּ :ְוִנָּוׁשֵּ

נּוְצָבאֹותֱאֹלִהים'ה רֲהִׁשיבֵּ ָעהָפֶניָךָהאֵּ :ְוִנָּוׁשֵּ

... ָזְכָרה ְירּוָׁשַלִם: ז', איכה א

י  ל ַמֲחֻמֶדיָה ֲאֶׁשר ָהיּו ִמימֵּ ֶקֶדםכֹּ

ר ָלּה ין עֹוזֵּ ל ַעָמּה ְבַיד ָצר ְואֵּ ִבְנפֹּ

ֲאֶׁשר ָזָמם  ' ָעָשה ה: יז', איכה ב

י  ֶקֶדםִבַצע ֶאְמָרתֹו ֲאֶׁשר ִצָּוה ִמימֵּ

נּו: כא', איכה ה ֶליָך  ' הֲהִׁשיבֵּ אֵּ

ׁש  ינּוְוָנׁשּוָבה ַחּדֵּ : ְכֶקֶדםָימֵּ

ֲרִריםְוַהְלִוִים:יג-יב',הבהימיםדברי יָמןְלָאָסףְלֻכָלםַהְמׁשֹּ יֶהםִליֻדתּוןְלהֵּ יֶהםְוִלְבנֵּ רֹותּוִבְנָבִליםִבְמִצְלַתִיםבּוץְמֻלָבִׁשיםְוַלֲאחֵּ ְוִכנֹּ

ְמִדים חַ ִמְזָרחעֹּ ֲהִניםְוִעָמֶהםַלִמְזבֵּ ָאהכֹּ ְצרֹותַמְחְצִריםְוֶעְשִריםְלמֵּ ֲרִריםַלְמַחְצִריםְכֶאָחדַוְיִהי:ַבֲחצֹּ לֶאָחדקֹולְלַהְׁשִמיעַ ְוַלְמׁשֹּ ְלַהלֵּ

דֹות ְצרֹותקֹולּוְכָהִרים'ַלהּוְלהֹּ יּוִבְמִצְלַתִיםַבֲחצֹּ לַהִשירּוִבְכלֵּ אְוַהַבִיתַחְסּדֹוְלעֹוָלםִכיטֹובִכי'ַלהּוְבַהלֵּ יתָעָנןָמלֵּ :'הבֵּ

ִניםְוִיְסדּו:יד-י',געזרא יַכלֶאתַהבֹּ ֲהִניםַוַיֲעִמידּו'ההֵּ ְצרֹותְמֻלָבִׁשיםַהכֹּ יְוַהְלִוִיםַבֲחצֹּ לַבְמִצְלַתִיםָאָסףְבנֵּ יַעל'הֶאתְלַהלֵּ ֶמֶלְךָּדִוידְידֵּ

ל לַוַיֲענּו:ִיְשָראֵּ תְבַהלֵּ לַעלַחְסּדֹוְלעֹוָלםִכיטֹובִכי'ַלהּוְבהֹודֹּ ִריעּוָהָעםְוָכלִיְשָראֵּ לְגדֹוָלהְתרּוָעההֵּ ְוַרִבים:'התיבֵּ הּוַסדַעל'ַלהְבַהלֵּ

ֲהִנים ַהכֹּ יְוַהְלִוִיםמֵּ ִניםָהָאבֹותְוָראׁשֵּ יֶהםַהַבִיתֶזהְבָיְסדֹוָהִראׁשֹוןַהַבִיתֶאתָראּוֲאֶׁשרַהְזקֵּ ינֵּ ִכיםְבעֵּ ְבִשְמָחהִבְתרּוָעהְוַרִביםָגדֹולְבקֹולבֹּ

ין:קֹולְלָהִרים ָרחֹוקַעדִנְׁשַמעְוַהקֹולְגדֹוָלהְתרּוָעהְמִריִעיםָהָעםִכיָהָעםְבִכיְלקֹולַהִשְמָחהְתרּוַעתקֹולַמִכיִריםָהָעםְואֵּ :ְלמֵּ

יֶהםִמְׁשֶמֶרתַוִיְׁשְמרּו:מו-מה,ב"ינחמיה ְרִריםַהָטֳהָרהּוִמְׁשֶמֶרתֱאֹלהֵּ ֲעִריםְוַהְמׁשֹּ הָּדִוידְכִמְצַותְוַהשֹּ יִכי:ְבנֹוְׁשֹלמֹּ ִמֶקֶדםְוָאָסףָדִוידִבימֵּ

י ְרִריםָראׁשֵּ דֹותְתִהָלהְוִׁשירַהְמׁשֹּ אֹלִהיםְוהֹּ :לֵּ

מגילת  

איכה  

תהלים 

:  כ.ח.ד',פ

( 'ה)

ֱאֹלִהים  

(  ְצָבאֹות)

ֲהִשיֵבנּו

ָהֵאר ָפֶניָך  

ְוִנָּוֵשָעה

',  איכה ה

:  כא

'הֲהִשיֵבנּו

ֵאֶליָך 

ְוָנשּוָבה  

ַחֵדש ָיֵמינּו

ְכֶקֶדם

תהלים 

ִכי  : ט, ה"ע

ְבַיד כֹוס

ִיְמצּו  ... 'ה

ל  ִיְשּתּו כֹּ

:ִרְשֵעי ָאֶרץ

',  איכה ד

ִשיִשי: כא

ְוִשְמִחי ַבת 

ַגם  ...ֱאדֹום

ָעַלִיְך  

כֹוסַּתֲעָבר 

ִּתְשְכִרי  

ְוִתְתָעִרי  

',  תהלים פ

ָלָמה : יג

ָפַרְצָּת ְגֵדֶריָה 

ָכל ְוָארּוָה 

ְבֵרי ָדֶרְך :עֹּ

,  ט"תהלים פ

הּו  : מב ַשסֻּ

ְבֵרי ָדֶרְך   ָכל עֹּ

ָהָיה ֶחְרָפה  

:ִלְשֵכָניו

; יב', איכה א

לֹוא  : טו', ב

ָכל ֲאֵליֶכם 

ְבֵרי ֶדֶרְך ... עֹּ

ָסְפקּו ָעַלִיְך  

ָכל ַכַפִים 

ְבֵרי ֶדֶרְך עֹּ

תהלים 

:  יא-י, ד"ע

ַעד ָמַתי  

ֱאֹלִהים  

ְיָחֶרף ָצר 

אֹוֵיבְיָנֵאץ 

ִשְמָך  

: ָלֶנַצח

ָלָמה 

ָיְדָך  ָתִשיב

ִויִמיֶנָך

',  איכה ב

ֵהִשיב: ג

ָאחֹור  

ִמְפֵני  ְיִמינֹו

אֹוֵיב

תהלים 

:  ט, ד"ע

ֵתינּו   אֹותֹּ

ֹּא ָרִאינּו   ל

ֵאין עֹוד 

ֹּא  ָנִביא ְול

ֵדַע   ִאָּתנּו יֹּ

ַעד ָמה

',  איכה ב

ַמְלָכּה  : ט

ְוָשֶריָה  

ַבגֹוִים ֵאין  

ּתֹוָרה ַגם 

ְנִביֶאיהָ 

ֹּא ָמְצאּו   ל

'ָחזֹון ֵמה

: יב.ב, ד"תהלים ע

ר ֲעָדְתָך ָקִניָת   ְזכֹּ

ֵואֹלִהים ַמְלִכי ... ֶקֶדם

ִמֶקֶדם

ִחַשְבִּתי ָיִמים  : ו, ז"ע

:  ְשנֹות עֹוָלִמיםִמֶקֶדם

ִכי ֶאְזְכָרה : יב, ז"ע

:  ִפְלֶאָךִמֶקֶדם

ַאִביָעה : ב, ח"ע
:  ֶקֶדםִחידֹות ִמִני 

ל : ז', איכה א כֹּ

ֶדיָה ֲאֶשר ָהיּו   ַמֲחמֻּ

...  ֶקֶדםִמיֵמי 

ִבַצע ֶאְמָרתֹו  : יז', ב

ֶקֶדםֲאֶשר ִצָּוה ִמיֵמי 

' ֲהִשיֵבנּו ה: כא', ה

ֵאֶליָך ְוָנשּוָבה ַחֵדש  

:ְכֶקֶדםָיֵמינּו 

,  ח"תהלים ע

:  סד-סג

ָאְכָלה  ַבחּוָריו

ֵאש ּוְבתּוֹלָתיו  

:  לֹּא הּוָללּו

ֲהָניו  ַבֶחֶרב  כֹּ

ָנָפלּו  

ֹּא   ָתיו ל ְוַאְלְמנֹּ

:ִתְבֶכיָנה

:  כא', איכה ב

ָשְכבּו ָלָאֶרץ 

חּוצֹות ַנַער  

ְוָזֵקן ְבתּוֹלַתי  

ּוַבחּוַרי ָנְפלּו  

ָהַרְגָּת ֶבָחֶרב 

ְביֹום ַאֶפָך  

ֹּא  ָטַבְחָּת ל

:  ָחָמְלּתָ 

:  יא, ד"תהלים ע

ָתִשיב ָיְדָך ָלָמה 

ִויִמיֶנָך ִמֶקֶרב  

חוקך ֵחיְקָך  

:  ַכֵלה

,  א"תהלים פ

ִכְמַעט  : טו

אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע  

ְוַעל ָצֵריֶהם 

:ָאִשיב ָיִדי

:  ח', איכה ב

'  ָחַשב ה

ְלַהְשִחית חֹוַמת  

ַבת ִצּיֹון ָנָטה ָקו  

ֹּא  ֵהִשיב ָידֹול

ִמַבֵלַע ַוַּיֲאֶבל ֵחל  

ְוחֹוָמה ַיְחָדו  

ְמָללּו :אֻּ

,  ז"תהלים ע

:  ח

ַהְלעֹוָלִמים 

ָני ...ִיְזַנח ֲאדֹּ

',  איכה ג

:  לא

ֹּא  ִיְזַנח  ִכי ל

ָני :ְלעֹוָלם ֲאדֹּ

, ד"תהלים ע

ִשְלחּו  : ז

ָבֵאש  

ִמְקָדֶשָך  

ָלָאֶרץ ִחְללּו

:ִמְשַכן ְשֶמָך

: ב', איכה ב

ָני   ִבַלע ֲאדֹּ

ֹּא ָחַמל   ְול

ֵאת ָכל  

ב   ְנאֹות ַיֲעקֹּ

ָהַרס  

ְבֶעְבָרתֹו 

ִמְבְצֵרי ַבת 

ְיהּוָדה ִהִגיַע  

ָלָאֶרץ ִחֵלל

ַמְמָלָכה 

:  ְוָשֶריהָ 

ָיבֹּא  : ג', תהלים נ

ֱאֹלֵהינּו ְוַאל ֶיֱחַרש  

ּתֹּאֵכלְלָפָניו ֵאש

ִנְשֲעָרה  ּוְסִביָביו

ד :ְמאֹּ

: סג, ח"תהלים ע

ָאְכָלה ֵאש  ַבחּוָריו 

: ּוְבתּוֹלָתיו לֹּא הּוָללּו

ָגַדע : ג', איכה ב

ל ֶקֶרן   ָבֳחִרי ַאף כֹּ

ִיְשָרֵאל ֵהִשיב ָאחֹור  

ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב  

ב  ְכֵאשַוִּיְבַער ְבַיֲעקֹּ

:ָסִביבָאְכָלהֶלָהָבה 

' ִכָלה ה: יא', איכה ד

ֶאת ֲחָמתֹו ָשַפְך ֲחרֹון  

ְבִצּיֹון  ֵאשַאפֹו ַוַּיֶצת 

ֶתיהָ ַוּתֹּאַכל :ְיסֹודֹּ

,  ג"תהלים פ

ִּתְבַערְכֵאש: טו

ּוְכֶלָהָבהָיַער 

:ְּתַלֵהט ָהִרים

: ג', איכה ב

ָגַדע ָבֳחִרי ַאף  

ל ֶקֶרן ִיְשָרֵאל   כֹּ

ֵהִשיב ָאחֹור  

ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב  

ב ַוִּיְבַער ְבַיֲעקֹּ

ֶלָהָבהְכֵאש

:  ָאְכָלה ָסִביב

,  ט"תהלים ע

ִמְזמֹור  :  א

ְלָאָסף ֱאֹלִהים  

ָבאּו גֹוִים  

ְבַנֲחָלֶתָך ִטְמאּו  

ֶאת ֵהיַכל 

ָשמּו ֶאתָקְדֶשָך

:ְירּוָשַלִם ְלִעִּיים

ָידֹו : י', איכה א

ָפַרש ָצר ַעל ָכל 

ַמֲחַמֶדיָה ִכי 

גֹוִים  ָרֲאָתה 

ִמְקָדָשּהָבאּו

ֹּא  ֲאֶשר ִצִּויָתה ל

אּו ַבָקָהל ָלְך ָיבֹּ



בית שני

בית  

ראשון

ֲרִריםְוַהְלִוִים:יג-יב',הבהימיםדברי יָמןְלָאָסףְלֻכָלםַהְמׁשֹּ יֶהםִליֻדתּוןְלהֵּ יֶהםְוִלְבנֵּ רֹותּוִבְנָבִליםִבְמִצְלַתִיםבּוץְמֻלָבִׁשיםְוַלֲאחֵּ ְוִכנֹּ

ְמִדים חַ ִמְזָרחעֹּ ֲהִניםְוִעָמֶהםַלִמְזבֵּ ָאהכֹּ ְצרֹותַמְחְצִריםְוֶעְשִריםְלמֵּ ֲרִריםַלְמַחְצִריםְכֶאָחדַוְיִהי:ַבֲחצֹּ לֶאָחדקֹולְלַהְׁשִמיעַ ְוַלְמׁשֹּ ְלַהלֵּ

דֹות ְצרֹותקֹולּוְכָהִרים'ַלהּוְלהֹּ יּוִבְמִצְלַתִיםַבֲחצֹּ לַהִשירּוִבְכלֵּ אְוַהַבִיתַחְסּדֹוְלעֹוָלםִכיטֹובִכי'ַלהּוְבַהלֵּ יתָעָנןָמלֵּ :'הבֵּ

ִניםְוִיְסדּו:יד-י',געזרא יַכלֶאתַהבֹּ ֲהִניםַוַיֲעִמידּו'ההֵּ ְצרֹותְמֻלָבִׁשיםַהכֹּ יְוַהְלִוִיםַבֲחצֹּ לַבְמִצְלַתִיםָאָסףְבנֵּ יַעל'הֶאתְלַהלֵּ ֶמֶלְךָּדִוידְידֵּ

ל לַוַיֲענּו:ִיְשָראֵּ תְבַהלֵּ לַעלַחְסּדֹוְלעֹוָלםִכיטֹובִכי'ַלהּוְבהֹודֹּ ִריעּוָהָעםְוָכלִיְשָראֵּ לְגדֹוָלהְתרּוָעההֵּ ְוַרִבים:'התיבֵּ הּוַסדַעל'ַלהְבַהלֵּ

ֲהִנים ַהכֹּ יְוַהְלִוִיםמֵּ ִניםָהָאבֹותְוָראׁשֵּ יֶהםַהַבִיתֶזהְבָיְסדֹוָהִראׁשֹוןַהַבִיתֶאתָראּוֲאֶׁשרַהְזקֵּ ינֵּ ִכיםְבעֵּ ְבִשְמָחהִבְתרּוָעהְוַרִביםָגדֹולְבקֹולבֹּ

ין:קֹולְלָהִרים ָרחֹוקַעדִנְׁשַמעְוַהקֹולְגדֹוָלהְתרּוָעהְמִריִעיםָהָעםִכיָהָעםְבִכיְלקֹולַהִשְמָחהְתרּוַעתקֹולַמִכיִריםָהָעםְואֵּ :ְלמֵּ

יֶהםִמְׁשֶמֶרתַוִיְׁשְמרּו:מו-מה,ב"ינחמיה ְרִריםַהָטֳהָרהּוִמְׁשֶמֶרתֱאֹלהֵּ ֲעִריםְוַהְמׁשֹּ הָּדִוידְכִמְצַותְוַהשֹּ יִכי:ְבנֹוְׁשֹלמֹּ ִמֶקֶדםְוָאָסףָדִוידִבימֵּ

י ְרִריםָראׁשֵּ דֹותְתִהָלהְוִׁשירַהְמׁשֹּ אֹלִהיםְוהֹּ :לֵּ

ישעיה

:כ, ז"תהלים ע

ַבָּים ַדְרֶכָך  

ְבַמִיםּוְשִביְלָך 

ַרִבים 

ֹּא  ְוִעְקבֹוֶתיָך ל

ָדעּו :נֹּ

,  ג"ישעיה מ

:  טז

ה ָאַמר ה ' כֹּ

ַבָּים ָדֶרְך  ַהנֹוֵתן 

ַעִזים  ּוְבַמִים

:ְנִתיָבה

:  טו', תהלים נ

ּוְקָרֵאִני ְביֹום ָצָרה  

ּוְתַכְבֵדִניֲאַחֶלְצָך 

-כ, ג"ישעיהו מ

ַחַּית  ְּתַכְבֵדִני: כא

ַהָשֶדה ַּתִנים  

ּוְבנֹות ַיֲעָנה ִכי  

ָנַתִּתי ַבִמְדָבר ַמִים  

ן   ְנָהרֹות ִביִשימֹּ

ְלַהְשקֹות ַעִמי  

ַעם זּו  : ְבִחיִרי

ָיַצְרִּתי ִלי ְּתִהָלִתי 

:ְיַסֵפרּו

:  כ.טו, ח"תהלים ע

ִרים  ְיַבַקע צֻּ

ֵהן ִהָכה  ... ַבִמְדָבַר 

...  צּור ַוָּיזּובּו ַמִים 

ָפַתח  : מא, ה"ק)=

... (צּור ַוָּיזּובּו ָמִים

:  כ, ח"ישעיה מ

ְצאּו ִמָבֶבל ִבְרחּו 

ֹּא  ... ִמַכְשִדים  ְול

ָצְמאּו ָבֳחָרבֹות 

הֹוִליָכם ַמִים ִמצּור 

ַוִּיְבַקע  ִהִזיל ָלמֹו 

:צּור ַוָּיזֻּבּו ָמִים

ֹּא  : ד, ח"תהלים ע ל

ְנַכֵחד ִמְבֵניֶהם ְלדֹור 

ְמַסְפִרים  ַאֲחרֹון 

' הְּתִהלֹות 

:  יג, ט"תהלים ע

ֹּאן   ַוֲאַנְחנּו ַעְמָך ְוצ

ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְלָך  

ְלעֹוָלם ְלדֹּר ָודֹּר 

: ְנַסֵפר ְּתִהָלֶתָך

(כב, ב"ק)

:  כא, ג"ישעיהו מ

ַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי  

:ְּתִהָלִתי ְיַסֵפרּו

:  כח.כה,ד, ג"תהלים ע

ין  ...  ְלמֹוָתםַחְרצֻּבֹותִכי אֵּ

ִמי ִלי ַבָשָמִים ְוִעְמָך לֹּא 

ַוֲאִני ... ָבָאֶרץָחַפְצִתי

...ִלי טֹובִקֲרַבת ֱאֹלִהים 

ְוַדַעת : ו-ב, ח"ישעיהו נ

ִקְרַבת ... ֶיְחָפצּוןְּדָרַכי 

ֲהלֹוא ... ֶיְחָפצּוןֱאֹלִהים

ַח  הּו ַפתֵּ ֶזה צֹום ֶאְבָחרֵּ

ר  ַחְרצֻּבֹות ֶרַׁשע ַהתֵּ

ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ְוַׁשַלח  

ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל 

קּו :מֹוָטה ְתַנתֵּ

,  ח"תהלים ע

ַכָמה : מ

ַיְמרּוהּו

ַבִמְדָבר  

ַיֲעִציבּוהּו

:ִביִשימֹון

, ג"ישעיהו ס

ָמרּוְוֵהָמה : י

ֶאת  ְוִעְצבּו

רּוַח ָקְדשֹו  

ַוֵּיָהֵפְך ָלֶהם 

ְלאֹוֵיב הּוא 

: ִנְלַחם ָבם

:טו', תהלים פ

ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 

ַהֵבט שּוב ָנא 

ִמָשַמִים ּוְרֵאה 

ֹּאת ד ֶגֶפן ז ּוְפקֹּ

:  טו, ג"ישעיהו ס

ַהֵבט ִמָשַמִים  

ל  ּוְרֵאה  ִמְזבֻּ

ָקְדְשָך ְוִתְפַאְרֶּתָך  

ַאֵּיה ִקְנָאְתָך  

ֶתָך ֲהמֹון  ּוְגבּורֹּ

ֵמֶעיָך ְוַרֲחֶמיָך ֵאַלי  

ִהְתַאָפקּו

,  ח"תהלים ע

ְשָחִקיםַוְיַצו : כג

ְוַדְלֵתי  ִמָמַעל

ָפָתחָשַמִים

,  ה"ישעיהו מ

ַהְרִעיפּו  : ח

ִמַמַעלָשַמִים

ִיְזלּו  ּוְשָחִקים

ִּתְפַּתחֶצֶדק 

ֶאֶרץ ְוִיְפרּו ֶיַשע  

ּוְצָדָקה ַתְצִמיַח  

' ַיַחד ֲאִני ה

:  ְבָראִתיו

ִכי : ט, ה"תהלים ע

ְוַיִין ָחַמר  'כֹוס ְבַיד ה

ָמֵלא ֶמֶסְך ַוַּיֵגר ִמֶזה  

ִיְמצּוַאְך ְשָמֶריָה 

ל ִרְשֵעי ָאֶרץִיְשּתּו :כֹּ

:יז, א"ישעיה נ

ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי 

קּוִמי ְירּוָשַלִם ֲאֶשר  

ֶאת  ' ִמַּיד הָשִתית 

ֲחָמתֹו ֶאת  כֹוס

ַבַעת  ַהַּתְרֵעָלה  כֹוסקֻּ

:ָמִציתָשִתית

:י, ז"תהלים ע

ל בֲהָשַכח ַחנֹות אֵּ

ִאם ָקַפץ ְבַאף  

:ֶסָלהַרֲחָמיו

:  טו-יג, ט"ישעיה מ

ַעמֹו ' ִכי ִנַחם ה

ַותֹּאֶמר  : ְיַרֵחםַוֲעִנָיו 

ָני ' ִציֹון ֲעָזַבִני ה ַואדֹּ

ֲהִתְשַכח:  ְשֵכָחִני

ֵמַרֵחםִאָשה עּוָלּה 

ֶלה   ֶבן ִבְטָנּה ַגם אֵּ

ִכי לֹּא  ִתְשַכְחָנה ְוָאנֹּ

:ֶאְשָכֵחְך

,  ח"תהלים ע

: יג, ט"ע; ד

ְלדֹור ַאֲחרֹון  

ְמַסְפִרים  

...  'הְּתִהלֹות

ר   ר ָודֹּ ְלדֹּ

ְנַסֵפר 

ְּתִהָלֶתָך

,  ג"ישעיה מ

ַעם זּו  : כא

ָיַצְרִתי ִלי 

ְּתִהָלִתי 

:ְיַסֵפרּו





ִמְזמֹור ְלָאָסף א  ג"מזמור ע

ל טֹובַאְך  ָבבֱאֹלִהיםְלִיְשָראֵּ י לֵּ :ְלָברֵּ

:ְכַאִין שפכה ֻׁשְפכּו ֲאֻׁשָריִכְמַעט נטוי ָנָטיּו ַרְגָלי  ַוֲאִניב

:ְרָׁשִעים ֶאְרֶאהְׁשלֹוםִכי ִקנֵּאִתי ַבהֹוְלִלים  ג

ין ַחְרֻצבֹות ְלמֹוָתם  ד   :ּוָבִריא אּוָלםִכי אֵּ

ינֵּמֹו  ה   :ְוִעם ָאָדם לֹּא ְיֻנָגעּוַבֲעַמל ֱאנֹוׁש אֵּ

ן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה ו :ָלמֹוָחָמסַיֲעָטף ִׁשית ָלכֵּ

ינֵּמֹו  ז   ֶלב עֵּ חֵּ ָבבָיָצא מֵּ :ָעְברּו ַמְשִכיֹות לֵּ

ֶׁשקָיִמיקּו ִויַדְברּו ְבָרע  ח רּועֹּ :ִמָמרֹום ְיַדבֵּ

:ּוְלׁשֹוָנם ִתֲהַלְך ָבָאֶרץַׁשתּו ַבָשַמִים ִפיֶהם  ט

ן ישיב ָיׁשּוב ַעמֹו ֲהֹלם  י  א ִיָמצּו ָלמֹוָלכֵּ י ָמלֵּ :ּומֵּ

ל  יא יָכה ָיַדע אֵּ ָעה ְבֶעְליֹוןְוָאְמרּו אֵּ :ְויֵּׁש ּדֵּ

ֶלה ְרָׁשִעים  יב :ְוַׁשְלוֵּי עֹוָלם ִהְשגּו ָחִילִהנֵּה אֵּ

:ָוֶאְרַחץ ְבִנָקיֹון ַכָפיַאְך ִריק ִזִכיִתי ְלָבִבי  יג

:ְותֹוַכְחִתי ַלְבָקִריםָכל ַהיֹוםָוֱאִהי ָנגּוַע יד

:ָבֶניָך ָבָגְדִתידֹורִהנֵּה ִאם ָאַמְרִתי ֲאַסְפָרה ְכמֹו טו

יָניָוֲאַחְשָבה ָלַדַעת זֹּאת  טז :ָעָמל היא הּוא ְבעֵּ

ל יז י אֵּ :ָאִביָנה ְלַאֲחִריָתםַעד ָאבֹוא ֶאל ִמְקְּדׁשֵּ

:ִהַפְלָתם ְלַמשּואֹותַאְך ַבֲחָלקֹות ָתִׁשית ָלמֹו יח

יְך ָהיּו ְלַׁשָמה ְכָרַגע  יט :ָספּו ַתמּו ִמן ַבָלהֹותאֵּ

ָני  כ ָהִקיץ ֲאדֹּ :ָבִעיר ַצְלָמם ִתְבֶזהַכֲחלֹום מֵּ

ץ ְלָבִבי  כא :ְוִכְליֹוַתי ֶאְׁשתֹוָנןִכי ִיְתַחמֵּ

ָדע כב מֹות ָהִייִתי ִעָמְךַוֲאִני ַבַער ְולֹּא אֵּ :ְבהֵּ

:ָאַחְזָת ְבַיד ְיִמיִניִעָמְך ָתִמידַוֲאִני כג

ִני  כד ִניָכבֹודְוַאַחר ַבֲעָצְתָך ַתְנחֵּ :ִתָקחֵּ

:ְוִעְמָך לֹּא ָחַפְצִתי ָבָאֶרץִמי ִלי ַבָשָמִים  כה

ִרי ּוְלָבִבי  ָכָלהכו :ְלעֹוָלםצּור ְלָבִבי ְוֶחְלִקי ֱאֹלִהים ְׁשאֵּ

דּו  כז ֹּאבֵּ ֶקיָך י :ִהְצַמָתה ָכל זֹוֶנה ִמֶמךָ ִכי ִהנֵּה ְרחֵּ

ָני הטֹובִלי ֱאֹלִהיםִקֲרַבת ַוֲאִניכח ַמְחִסי  ( להים-א)' ַׁשִתי ַבאדֹּ

ר ָכל ַמְלֲאכֹוֶתיָך :ְלַספֵּ

ה  א ִלְׁשֹלמֹּ

ן  :ְוִצְדָקְתָך ְלֶבן ֶמֶלְךֱאֹלִהים ִמְׁשָפֶטיָך ְלֶמֶלְך תֵּ

:ַוֲעִנֶייָך ְבִמְׁשָפטָיִדין ַעְמָך ְבֶצֶדק  ב

:ּוְגָבעֹות ִבְצָדָקהָלָעם  ָׁשלֹוםִיְשאּו ָהִרים ג

י ֶאְביֹון  ד י ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבנֵּ ט ֲעִניֵּ א ִיְׁשפֹּ קִויַדכֵּ :עֹוׁשֵּ

ַח ִייָראּוָך ִעם ָׁשֶמׁש  ה י ָירֵּ :ּדֹור ּדֹוִריםְוִלְפנֵּ

ז ו ד ְכָמָטר ַעל גֵּ :ִכְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץיֵּרֵּ

ב ִיְפַרח ְבָיָמיו ַצִּדיק ז חַ ָׁשלֹוםְורֹּ :ַעד ְבִלי ָירֵּ

י ָאֶרץְויְֵּרְּד ִמָים ַעד ָים  ח :ּוִמָנָהר ַעד ַאְפסֵּ

כּוְלָפָניו ִיְכְרעּו ִצִיים  ט ְיָביו ָעָפר ְיַלחֵּ :ְואֹּ

י ַתְרִׁשיׁש ְוִאִיים  י ִמְנָחה ָיִׁשיבּו  ַמְלכֵּ

י ְׁשָבא ּוְסָבא   :ֶאְׁשָכר ַיְקִריבּוַמְלכֵּ

:ָכל גֹוִים ַיַעְבדּוהּוְוִיְׁשַתֲחוּו לֹו ָכל ְמָלִכים  יא

ַע יב ר לֹוִכי ַיִציל ֶאְביֹון ְמַׁשּוֵּ זֵּ ין עֹּ :ְוָעִני ְואֵּ

ס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון  יג :ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים יֹוִׁשיעַ ָיחֹּ

ָחָמסִמתֹוְך יד יָניוִיְגַאל ַנְפָׁשם  ּומֵּ :ְויֵּיַקר ָּדָמם ְבעֵּ

ל ַבֲעדֹו ִויִחי ְוִיֶתן לֹו ִמְזַהב ְׁשָבא  טו ָתִמידְוִיְתַפלֵּ

:ְיָבֲרֶכְנהּוָכל ַהיֹום 

ְברֹּאׁש ָהִרים  ְיִהי ִפַסת ַבר ָבָאֶרץ  טז

ֶשב ָהָאֶרץִיְרַעׁש ַכְלָבנֹון ִפְריֹו   ִעיר ְכעֵּ :ְוָיִציצּו מֵּ

י ֶׁשֶמׁש ינין ִינֹון ְׁשמֹו  ְלעֹוָלםְיִהי ְׁשמֹו יז ִלְפנֵּ

:ָכל גֹוִים ְיַאְשרּוהּוְוִיְתָבְרכּו בֹו  

ל  ' ָברּוְך היח י ִיְשָראֵּ ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹוֱאֹלִהים ֱאֹלהֵּ שֵּ :עֹּ

ם יט א ְלעֹוָלם  ְכבֹודֹוּוָברּוְך ׁשֵּ ל ָהָאֶרץ ְכבֹודֹוְוִיָמלֵּ ֶאת כֹּ

ן ן ְוָאמֵּ :ָאמֵּ

:ְתִפלֹות ָּדִוד ֶבן ִיָׁשיָכלּוכ

ב"מזמור ע

Contradictory 

continuity

ג"ע
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28. But as for me, 

nearness to God

is good for me…

1-2. Truly God is 

good to Israel, to 

those pure of 

heart. But as for 

me…



ה"מזמור ע

ת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִׁשירא ַח ַאל ַתְׁשחֵּ :ַלְמַנצֵּ

הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך הֹוִדינּו ְלָך ֱאֹלִהים  ב

:ִסְפרּו ִנְפְלאֹוֶתיָך

ד ג טִכי ֶאַקח מֹועֵּ יָׁשִרים ֶאְׁשפֹּ :ֲאִני מֵּ

ְׁשֶביָה  ד ִגים ֶאֶרץ ְוָכל יֹּ ִכי ִתַכְנִתי ַעמּוֶדיָה ֶסָלהְנמֹּ :ָאנֹּ

לּו ה :ַאל ָתִרימּו ָקֶרןְוָלְרָׁשִעים ָאַמְרִתי ַלהֹוְלִלים ַאל ָתהֹּ

:ְתַדְברּו ְבַצָּואר ָעָתקַקְרְנֶכםַלָמרֹום ַאל ָתִרימּו ו

:ְולֹּא ִמִמְדַבר ָהִריםִכי לֹּא ִממֹוָצא ּוִמַמֲעָרב  ז

ט  ח פֵּ :ֶזה ַיְׁשִפיל ְוֶזה ָיִריםִכי ֱאֹלִהים ׁשֹּ

ר ִמֶזה ' ִכי כֹוס ְבַיד הט א ֶמֶסְך ַוַיגֵּ ְוַיִין ָחַמר ָמלֵּ

י ָאֶרץַאְך ְׁשָמֶריָה ִיְמצּו  ל ִרְׁשעֵּ :ִיְׁשתּו כֹּ

ָלם  י בַוֲאִני ַאִגיד ְלעֹּ י ַיֲעקֹּ אֹלהֵּ :ֲאַזְמָרה לֵּ

יְוָכל יא ַע  ַקְרנֵּ :ַצִּדיקְתרֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ְרָׁשִעים ֲאַגּדֵּ
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5. I say to the arrogant: Deal not arrogantly. 

And to the wicked: Do not raise up a horn.

6. Do not raise your horn on high, do not speak 

with your fat neck.

…

11. And all the horns of the wicked I will cut off; 

the horns of the righteous will be raised up.
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,  ז"ע

ג
77, 3

ַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור: ח-א, ז"ע קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוֶאְצָעָקה  : ַלְמַנצֵּ

ָלי ָני ָּדָרְׁשִתי ָיִדי ַלְיָלה ִנְגָרה  : קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין אֵּ ְביֹום ָצָרִתי ֲאדֹּ

םְולֹּא ָתפּוג  ֲאָנה ִהָנחֵּ ף  : ַנְפִׁשימֵּ ֶאְזְכָרה ֱאֹלִהים ְוֶאֱהָמָיה ָאִשיָחה ְוִתְתַעטֵּ

ר: רּוִחי ֶסָלה יָני ִנְפַעְמִתי ְולֹּא ֲאַדבֵּ ִחַשְבִתי ָיִמים  : ָאַחְזָת ְׁשֻמרֹות עֵּ

ש  : ִמֶקֶדם ְׁשנֹות עֹוָלִמים ֶאְזְכָרה ְנִגיָנִתי ַבָלְיָלה ִעם ְלָבִבי ָאִשיָחה ַוְיַחפֵּ

ִסיף ִלְרצֹות עֹוד: רּוִחי ָני ְולֹּא יֹּ :ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח ֲאדֹּ

77, 1-8: For the conductor for Yedutun, a song of/by Asaf. I raise 

my voice to God, and cry out; I raise my voice to God, and He 

listens to me. On the day of my distress, I beseeched the Lord; 

my wound oozes/eyes streamed at night and without cease; my 

soul refuses to be comforted. I remember God and I stir; I speak 

until my spirit becomes faint, Selah. You held fast my eyelids; I 

am agitated and cannot speak. I think of days of yore, years of 

long ago. I remember my song at night; I meditate with my heart 

and my spirit searches. "Will the Lord forsake [me] forever and 

will He never again find favor ?"
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קינת המשורר במלכות יהודה על חורבן מלכות ישראל: ח"ע-ז"ע

Intertextuality

Tehillim 77, 3-4:

On the day of my 

distress, I 

beseeched the 

Lord; my wound 

oozes/eyes 

streamed at night 

and without 

cease; my soul 

refuses to be 

comforted. I 

remember God 

and I stir; I speak 

until my spirit 

becomes faint, 

Selah.

ְביֹום  :ד-ג, ז"תהלים ע

ָני ָּדָרְׁשִתי ָיִדי   ָצָרִתי ֲאדֹּ

ֹּא ָתפּוג   ַלְיָלה ִנְגָרה ְול

ם ֲאָנה ִהָנחֵּ :  ַנְפִׁשימֵּ

ֶאְזְכָרה ֱאֹלִהים 

ְוֶאֱהָמָיה ָאִשיָחה  

ף רּוִחי ֶסָלה ְוִתְתַעטֵּ

ַוִיְקַרע : לה-לד, ז"בראשית ל

ב ִשְמֹלָתיו ַוָיֶשם ַשק   ַיֲעקֹּ

ל ַעל ְבנֹו ָיִמים   ְבָמְתָניו ַוִיְתַאבֵּ

ַוָיֻקמּו ָכל ָבָניו ְוָכל  : ַרִבים

ָתיו ְלַנֲחמֹו  םְבנֹּ ן ְלִהְתַנחֵּ ַוְיָמאֵּ

ל  ד ֶאל ְבִני ָאבֵּ רֵּ ֹּאֶמר ִכי אֵּ ַוי

תֹו ָאִביו ְבְך אֹּ ָלה ַויֵּ ְׁשאֹּ

ה ָאַמר ה: טז-יד, א"ירמיה ל קֹול ' כֹּ

ל   ְבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְבִכי ַתְמרּוִרים ָרחֵּ

םְמַבָכה ַעל ָבֶניָה  ֲאָנה ְלִהָנחֵּ ַעל ָבֶניָה  מֵּ

יֶננּו ה ָאַמר ה: ִכי אֵּ ְך ִמֶבִכי  ' כֹּ ִמְנִעי קֹולֵּ

ְך  יַנִיְך ִמִּדְמָעה ִכי יֵּׁש ָשָכר ִלְפֻעָלתֵּ ְועֵּ

ֶאֶרץ אֹויֵּב' ְנֻאם ה ְויֵּׁש ִתְקָוה  : ְוָׁשבּו מֵּ

ְך ְנֻאם ה :ְוָׁשבּו ָבִנים ִלְגבּוָלם' ְלַאֲחִריתֵּ

Jeremiah 31, 14-16: Thus says 

the Lord: A voice is heard in 

Ramah, Lamentation and bitter 

weeping, Rachel is weeping for 

her children; She refuses to be 

comforted for her children, 

because they are no more. Thus 

says the Lord; Refrain your 

voice from weeping and your 

eyes from tears; for your work 

shall be rewarded, says the 

Lord, and they shall come back 

from the land of the enemy. And 

there is hope for your future, 

says the Lord; and your children 

will return to their own borders.

Genesis 37, 34-35:

He tore his robes in 

grief and put on 

sackcloth and mourned 

for his son many days. 

All his sons and 

daughters tried to 

comfort him, but he 

refused to be 

comforted and he said, 

“I will go down to the 

grave mourning for my 

son”.



ה ֶפֶלא  טו שֵּ ל עֹּ :הֹוַדְעָת ָבַעִמים ֻעֶזָךַאָתה ָהאֵּ

ף ֶסָלהָגַאְלָת ִבְזרֹוַע ַעֶמָך  טז ב ְויֹוסֵּ י ַיֲעקֹּ :ְבנֵּ

מֹותָראּוָך ַמִים ֱאֹלִהים  יז ...:ָראּוָך ַמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְגזּו ְתהֹּ

ָדעּוַבָים ַּדְרֶכָך ּוְׁשִביְלָך ְבַמִים ַרִבים   כ ֹּא נֹּ :ְוִעְקבֹוֶתיָך ל

15 You are the Almighty Who works wonders, You proclaimed Your strength among 

the peoples. 16 With Your arm, You redeemed Your people, the sons of Yaakov and 

Yosef, Selah. 17 The waters saw You God, the waters saw You and were frightened, 

and the waters of the deep trembled. …  20 Your way was through the sea, and Your 

path in the mighty waters. Your footprints left no trace.

ז"ע
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ִכי ְבָצָרה  : טו, א"תהלים צ ִעמֹו ָאנֹּ
Mizmor 91, 15: I am with him in distress…

ְעתָ כְ  םהֹוַׁשְ י ֶאְתֶכְ אִתְ ר ְוְהֹוצֵּ ֲאַמְ ם.ַמְ י ִאְתֶכְ אִתְ ן הֹוַׁשע ָנא. ָנְקּוב ְוְהּוצֵּ :כֵּ

You saved with the declaration, “I shall bring you forth”. Which may be interpreted 

“I shall be brought forth with you”, so save now.



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

ר ָעֹון'... אומרים Lecture #13 →. חציו דפסוקים-( לח, ח"ע)' ְוהּוא ַרחּום ְיַכפֵּ

ישראל אחרי הגלות(אחרי חורבן מלכות ישראל)מלכות בית דוד בציון משה במדבר

ֹּא ְנַכֵחד ִמְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון : ד, ח"ע ֹּאן ַעְמָךַוֲאַנְחנּו : יג, ט"ע...ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו' הְמַסְפִרים ְתִהלֹות ל ְוצ

ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה ְלָך ְלעֹוָלם  

ר  ר ָודֹּ :ְנַסֵפר ְּתִהָלֶתָךְלדֹּ :  ְּתִהָלִתי ְיַסֵפרּוזּו ָיַצְרִּתי ִלי ַעם: כא, ג"ישעיה מ
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י ִפיתֹוָרִתיַמְשִכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִמי ( א) לֹּא  ( ד... )ַהטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמרֵּ

יֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְפִרים  ד ִמְבנֵּ ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיוֶוֱעזּוזֹו' הְתִהלֹותְנַכחֵּ

ב ( ה... )ָעָשה דּות ְבַיֲעקֹּ ינּו  ְותֹוָרהַוָיֶקם עֵּ ל ֲאֶׁשר ִצָּוה ֶאת ֲאבֹותֵּ ָשם ְבִיְשָראֵּ

יֶהם דּו ָיֻקמּו ִויַסְפרּו  ( ו: )ְלהֹוִדיָעם ִלְבנֵּ ְלַמַען יְֵּדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון ָבִנים ִיָּולֵּ

יֶהם ֲאנּו ָלֶלֶכתּוְבתֹוָרתֹולֹּא ָׁשְמרּו ְבִרית ֱאֹלִהים ( י:... )ִלְבנֵּ ַוִיְׁשְכחּו  ( יא: )מֵּ

:ֲאֶׁשר ֶהְרָאםְוִנְפְלאֹוָתיוֲעִלילֹוָתיו 

1. A contemplation by Asaf: Listen my people to my Torah (teaching/ 

instruction). Incline your ears to what I say. … 4. We will not hide it from 

their children, telling the coming generation of the praises of the Lord and 

His might and His wonders which He performed. … 5. And He 

established a precept Yaakov, and He set a Torah/imparted a teaching in 

Israel which He commanded our forefathers to make known to their 

children. 6. So that the generation to come, children yet to be born, might 

know and tell their own children. … 10. They did not keep the covenant of 

God and they refused to follow His Torah/his law/ instruction. 11. They 

forgot His deeds and His wonders which He showed them.

ַמְשִכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִמי תֹוָרִתי ַהטּו ָאְזְנֶכם  : ח"מדרש תהלים ע

י ִפי לא כרת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בשביל  .... ְלִאְמרֵּ

שלא יאמר לך אדם אין מזמורות תורה אלא תורה הם  ... התורה

נ"ק-ז"ק

107-150

:  לא.כד.כא.טו.ח, ז"ק

ַחְסּדֹו  ' יֹודּו ַלה

י ָאָדםְוִנְפְלאֹוָתיו :ִלְבנֵּ
Let them give thanks unto 

the Lord for his mercy, 

and for his wonderful 

works to the children of 

men

:  ו, ה"קמ

רּו  ֶוֱעזּוז ֹּאמֵּ ֶתיָך י נֹוְראֹּ

:ּוְגדּוָלְתָך ֲאַסְפֶרָנה
And men will speak of 

the might of Your 

tremendous acts and I 

will tell of Your 

greatness

מרכז של מזמורי אסף ושל כל ספר תהלים–ח "מזמור ע

'א

1

ִכי ִאם  : ב', א

ֶחְפצֹו  ' ְבתֹוַרת ה

ֶיְהֶגה  ּוְבתֹוָרתֹו

:יֹוָמם ָוָלְיָלה

But whose desire is 

in the Torah of the 

Lord and in His/his 

Torah he meditates 

day and night.



ט"מזמור ע

ֱאֹלִהים ָבאּו גֹוִים ְבַנֲחָלֶתָך  ִמְזמֹור ְלָאָסף א

יַכל ָקְדֶׁשָך  :ָשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִם ְלִעִייםִטְמאּו ֶאת הֵּ

ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָשָמִים  ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך  ב

:ְבַשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ

רָׁשְפכּו ָדָמם ַכַמִים  ג ין קֹובֵּ :ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִם ְואֵּ

ינּו  ד נֵּ ינּוָהִיינּו ֶחְרָפה ִלְׁשכֵּ :ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹותֵּ

ׁש ִקְנָאֶתָךֶתֱאַנף ָלֶנַצח  ' ַעד ָמה הה :ִתְבַער ְכמֹו אֵּ

ְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהגֹוִים  ו ֲאֶׁשר לֹּא ְיָדעּוָך ְׁשפֹּ

:ֲאֶׁשר ְבִׁשְמָך לֹּא ָקָראּוְוַעל ַמְמָלכֹות 

ב  ז ַׁשמּוִכי ָאַכל ֶאת ַיֲעקֹּ :ְוֶאת ָנוֵּהּו הֵּ

ִנים  ח ת ִראׁשֹּ ר ְיַקְּדמּונּו ַרֲחֶמיָך ַאל ִתְזָכר ָלנּו ֲעֹונֹּ ַמהֵּ

ד :ִכי ַדלֹונּו ְמאֹּ

נּו  ט י ִיְׁשעֵּ נּו ֱאֹלהֵּ ַעל ְּדַבר ְכבֹוד ְׁשֶמָך  ָעְזרֵּ

ינּו  ר ַעל ַחטֹּאתֵּ נּו ְוַכפֵּ :ְלַמַען ְׁשֶמָךְוַהִצילֵּ

ֹּאְמרּו ַהגֹוִים  י יֶהם  ָלָמה י ה ֱאֹלהֵּ ַאיֵּ

ינּו   ינֵּ :ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָשפּוְךִיָּוַדע בגיים ַבגֹוִים ְלעֵּ

י ְתמּוָתהָתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסיר יא ר ְבנֵּ ֶדל ְזרֹוֲעָך הֹותֵּ :ְכגֹּ

ָנייב ְרפּוָך ֲאדֹּ יָקם ֶחְרָפָתם ֲאֶׁשר חֵּ ינּו ִׁשְבָעַתִים ֶאל חֵּ נֵּ ב ִלְׁשכֵּ :ְוָהׁשֵּ

ְוצֹּאן ַמְרִעיֶתָך ַוֲאַנְחנּו ַעְמָך יג

ר ְתִהָלֶתָךנֹוֶדה ְלָך ְלעֹוָלם   ר ְנַספֵּ ר ָודֹּ :ְלדֹּ

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ְלעֹוף ַהָשָמִיםַמֲאָכל

ב  ָאַכלִכי  ֶאת ַיֲעקֹּ

קשרים עם ספרים אחרים   סמיכות המזמור בספר תהלים 

ָנְתנּו ֶאת  ... ְבַנֲחָלֶתָךֱאֹלִהים ָבאּו גֹוִים : יג.ב.א, ט"ע

בָאַכלִכי ... ֲעָבֶדיָךִנְבַלת  ְוצֹּאן  ַעְמָךַוֲאַנְחנּו ... ֶאת ַיֲעקֹּ

ַמְרִעיֶתָך

ת ַעְבּדֹוַוִיְבַחר ְבָדִוד : עב-עא, ח"ע הּו ִמִמְכְלאֹּ ... צֹּאןַוִיָקחֵּ

בִלְרעֹות ל ַעמֹוְבַיֲעקֹּ ם: ַנֲחָלתֹוּוְבִיְשָראֵּ ם ְלָבבֹוַוִיְרעֵּ ...  ְכתֹּ

ֶחְרָפה  ָהִיינּו 

ינּו נֵּ ִלְׁשכֵּ

ב  ינּוְוָהׁשֵּ נֵּ ִלְׁשכֵּ

יָקם   ִׁשְבָעַתִים ֶאל חֵּ

ְרפּוָךֲאֶׁשר ֶחְרָפָתם חֵּ

ָני :ֲאדֹּ

ֹּאת : לח.לב, ח"ע ָעֹוןְיַכֵפרַרחּוםְוהּוא ... עֹודָחְטאּוְבָכל ז

ֹּא ָיִעיר ָכל  ֹּא ַיְשִחית ְוִהְרָבה ְלָהִשיב ַאפֹו ְול :ֲחָמתֹוְול

ְך : ט.ח.ו, ט"ע תַאל ִּתְזָכר ָלנּו ... ֶאל ַהגֹוִיםֲחָמְתָךְשפֹּ ֲעֹונֹּ

ִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו  נּו ... ַרֲחֶמיָךִראשֹּ רְוַהִצילֵּ ַעל  ְוַכפֵּ

ינּו   ַחטֹּאתֵּ

ֹּאן ַמְרִעיֶתָך נֹוֶדה : יג, ט"ע ַוֲאַנְחנּו ַעְמָך ְוצ

ר  ְנַסֵפר ְּתִהָלֶתָךְלָך ְלעֹוָלם ְלדֹּר ָודֹּ

ֹּא ְנַכֵחד ִמְבֵניֶהם : ָלנּוִסְפרּוַוֲאבֹוֵתינּו : ו.ד-ג, ח"ע ְמַסְפִרים  ַאֲחרֹון ְלדֹורל

מּוַאֲחרֹון ָבִנים ִיָּוֵלדּו דֹורְלַמַען ֵיְדעּו ... ֶוֱעזּוזֹו' הְּתִהלֹות ִלְבֵניֶהםִויַסְפרּוָיקֻּ

ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶכָעָפר  ... ַבָשָמִיםַיַסע ָקִדים ... ִאישָאַכלֶלֶחם ַאִביִרים : כט-כה, ח"ע

ֹּאְכלּו... ָכָנףעֹוףְשֵאר ּוְכחֹול ַיִמים  ד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהםַוּי :ַוִּיְשְבעּו ְמאֹּ

ַכַמִיםָׁשְפכּו ָדָמם : ה-ג, ט"ע

ׁש ִתְבַער ...  :ִקְנָאֶתָךְכמֹו אֵּ

:ֵנדַמִים ְכמֹו ָבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם ַוַּיֶצב : יד-יג, ח"ע

:ֵאשַוַּיְנֵחם ֶבָעָנן יֹוָמם ְוָכל ַהַלְיָלה ְבאֹור 

ַמֲאָכל  ֲעָבֶדיָך ִנְבַלתָנְתנּו ֶאת : ב, ט"תהלים ע

:ָאֶרץְבַשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ְלעֹוף ַהָשָמִים 

ַהָשַמִיםעֹוףְלָכל ְלַמֲאָכלִנְבָלְתָךְוָהְיָתה :כו, ח"דברים כ

( כ, ד"ל; ד, ז"ט; לג', ירמיה ז)ְוֵאין ַמֲחִריד ָהָאֶרץּוְלֶבֱהַמת 

ְך ֲחָמְתָך ֶאל  ְׁשפֹּ

ַהגֹוִים

ֹּאְמרּו  ה  ַהגֹוִיםָלָמה י ַאיֵּ

יֶהם ִיָּוַדע  ינּו  ַבגֹוִים ֱאֹלהֵּ ינֵּ ְלעֵּ

:ַהָשפּוְךִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך 

ְוַעל ַמְמָלכֹות

לֹּא ָקָראּוְבִׁשְמָךֲאֶׁשר 

נּו ַעל   י ִיְׁשעֵּ נּו ֱאֹלהֵּ ָעְזרֵּ

נּו  ְׁשֶמָךְּדַבר ְכבֹוד  ְוַהִצילֵּ

ינּו ְלַמַען   ר ַעל ַחטֹּאתֵּ ְוַכפֵּ

:ְׁשֶמָך

גֹוִים ְבַנֲחָלֶתָךָבאּו

ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאִסירָתבֹוא

ְבַנֲחָלֶתָךגֹוִיםָבאּו 

ָדָמם  ָׁשְפכּו

ַכַמִים

נּו : י-ט, ט"תהלים ע ינּוְוַכֵפרְוַהִצילֵּ ֹּאְמרּו  ... ַעל ַחטֹּאתֵּ ָלָמה י

יֶהם ִיָּוַדע ַהגֹוִים ה ֱאֹלהֵּ ינּו ַבגֹוִיםַאיֵּ ינֵּ ֲעָבֶדיָךַדםִנְקַמתְלעֵּ

ַדם ִכי ַעמֹוגֹוִיםְוָהְיָתה ַהְרִנינּו :מג, ב"דברים ל

ַאְדָמתֹו ַעמֹוְוִכֶפרָיִשיב ְלָצָריו ֲעָבָדיו ִיקֹום ְוָנָקם

ְך ֲחָמְתָך : ז-ו, ט"תהלים ע ֲאֶׁשר  ַהגֹוִיםלאֶ ְשפֹּ

ֲאֶׁשר ְבִׁשְמָך לֹּא  ַמְמָלכֹות לֹּא ְיָדעּוָך ְוַעל

ַׁשמּוִכי ָאַכל: ָקָראּו ב ְוֶאת ָנוֵּהּו הֵּ :ֶאת ַיֲעקֹּ

ְך  : ַאל ְבַאְפָך ֶפן ַּתְמִעֵטִניַאְך ְבִמְשָפט' ַיְסֵרִני ה: כה-כד', ירמיה י ְשפֹּ

ֹּא ְיָדעּוָך ְוַעללעַ ֲחָמְתָך  ֹּא ָקָראּו  ִמְשָפחֹותהגַֹוִים ֲאֶשר ל ֲאֶשר ְבִשְמָך ל

ב ּו ִכי ָאְכל :ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַשמּוַוֲאָכלֻּהּו ַוְיַכלֻּהּו ֶאת  ַיֲעקֹּ

ֹּאֶמר ֶאל ָכל ַעם  (: יב', מיכה ג)יח , ו"ירמיה כ ִמיָכה ַהמֹוַרְשִּתי ָהָיה ִנָבא ִביֵמי ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה ַוּי

ה ָאַמר ה ר כֹּ :ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַבִית ְלָבמֹות ָיַערִוירּוָשַלִים ִעִּיים ְצָבאֹות ִצּיֹון ָשֶדה ֵתָחֵרש ' ְיהּוָדה ֵלאמֹּ

ָשמּו  :א, ט"תהלים ע

ְירּוָׁשַלִם ְלִעִייםֶאת 

ִניםֲאבֹוָתם ֲעֹונֹּתָשבּו ַעל : י,א"ירמיה י תַאל ִתְזָכר ָלנּו : ח, ז"תהלים עֲאֶשר ֵמֲאנּו ִלְשמֹוַע ֶאת ְדָבַריָהִראׁשֹּ ֲעֹונֹּ

ִנים ִראׁשֹּ

ָנְתנּו ֶאת ִנְבַלת  : ב, ט"ע

ַמֲאָכל ְלעֹוף ַהָשָמִיםֲעָבֶדיָך 

קינה על החורבן

בקשה להצלה  

ולעונש לאויבים

בקשה לכפרה

ישועת ישראל  

לעיני הגוים  

'סיפור תהילת ה

ֹּא ְנַכֵחד ִמְבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון : ד, ח"ע ר : יג, ט"עֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו אֲ ' הְמַסְפִרים ְתִהלֹות ל ר ָודֹּ ר ְתִהָלֶתָךְלדֹּ : ְּתִהָלִתי ְיַסֵפרּוַעם זּו ָיַצְרִּתי ִלי : כא, ג"ישעיה מְנַספֵּ

"ע

ט
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'מזמור פ

דּות ְלָאָסף ִמְזמֹורא ַׁשִנים עֵּ ַח ֶאל ׁשֹּ :ַלְמַנצֵּ

ל ַהֲאִזיָנה ב ה ִיְשָראֵּ עֵּ ף  רֹּ ג ַכצֹּאן יֹוסֵּ הֵּ נֹּ

ב ַהְכרּוִבים הֹוִפיָעה ׁשֵּ :יֹּ

י ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמן ּוְמַנֶשה  ג עֹוְרָרה ֶאת ְגבּוָרֶתָך  ִלְפנֵּ

:ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָלנּו

נּוֱאֹלִהים ד ָעהֲהִׁשיבֵּ ר ָפֶניָך ְוִנָּוׁשֵּ :ְוָהאֵּ

:ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָת ִבְתִפַלת ַעֶמָךֱאֹלִהים ְצָבאֹות  ' הה

מֹו ִבְדָמעֹות ָׁשִליׁשֶהֱאַכְלָתם ֶלֶחם ִּדְמָעה ו :ַוַתְׁשקֵּ

ינּו  ז נֵּ נּו ָמדֹון ִלְׁשכֵּ ינּו ִיְלֲעגּו ָלמֹוְתִשימֵּ ְיבֵּ :ְואֹּ

נּוֱאֹלִהים ְצָבאֹות ח ָעהֲהִׁשיבֵּ ר ָפֶניָך ְוִנָּוׁשֵּ :ְוָהאֵּ

ׁש גֹוִים ַוִתָטֶעהָ ֶגֶפן ִמִמְצַרִים ַתִסיַע ט :ְתָגרֵּ

ׁש ָׁשָרֶׁשיָה  י א ָאֶרץִפִניָת ְלָפֶניָה ַוַתְׁשרֵּ :ַוְתַמלֵּ

לָכסּו ָהִרים ִצָלּה יא י אֵּ :ַוֲעָנֶפיָה ַאְרזֵּ

:ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיהָ ְתַׁשַלח ְקִציֶרָה ַעד ָים  יב

ֶריָה  יג י ָדֶרְךָלָמה ָפַרְצָת ְגדֵּ ְברֵּ :ְוָארּוָה ָכל עֹּ

:ְוִזיז ָשַדי ִיְרֶעָנהְיַכְרְסֶמָנה ֲחִזיר ִמָיַער יד

ד ֶגֶפן  ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא  טו ה ּוְפקֹּ ט ִמָשַמִים ּוְראֵּ ַהבֵּ

:זֹּאת

ן ִאַמְצָתה ָלְךְוַכָנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך  טז :ְוַעל בֵּ

ׁש ְכסּוָחה יז דּוְשֻרָפה ָבאֵּ ֹּאבֵּ :ִמַגֲעַרת ָפֶניָך י

:ַעל ֶבן ָאָדם ִאַמְצָת ָלְךְתִהי ָיְדָך ַעל ִאיׁש ְיִמיֶנָך  יח

נּו ּוְבִׁשְמָך ִנְקָראְולֹּא ָנסֹוג ִמֶמָך יט :ְתַחיֵּ

נּוֱאֹלִהים ְצָבאֹות ' הכ ָעהֲהִׁשיבֵּ ר ָפֶניָך ְוִנָּוׁשֵּ :ָהאֵּ

נּו: כא', איכה ה ֶליָך ' הֲהִׁשיבֵּ ינּו ְוָנׁשּוָבהאֵּ ׁש ָימֵּ ַחּדֵּ

ְכֶקֶדם



ַח ַעל ַהִגִתית ְלָאָסףא :ַלְמַנצֵּ

נּו  ב אֹלִהים עּוזֵּ בַהְרִנינּו לֵּ י ַיֲעקֹּ אֹלהֵּ :ָהִריעּו לֵּ

ף  ג :ִכנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבלְשאּו ִזְמָרה ּוְתנּו תֹּ

ֶדׁש ׁשֹוָפר  ד נּוִתְקעּו ַבחֹּ ֶסה ְליֹום ַחגֵּ :ַבכֵּ

ל הּוא ה ק ְלִיְשָראֵּ בִכי חֹּ י ַיֲעקֹּ אֹלהֵּ :ִמְׁשָפט לֵּ

ף ָשמֹו  ו דּות ִביהֹוסֵּ אתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  עֵּ ְבצֵּ

:ְשַפת לֹּא ָיַדְעִתי ֶאְׁשָמע

ֶבל ִׁשְכמֹו ז ְרָנהֲהִסירֹוִתי ִמסֵּ :ַכָפיו ִמּדּוד ַתֲעבֹּ

ֶתר ַרַעם  ָוֲאַחְלֶצךָ ָקָראתָ ַבָצָרהח ֶאֶעְנָך ְבסֵּ

י ְמִריָבה ֶסָלה :ֶאְבָחְנָך ַעל מֵּ

ל ִאם ִתְׁשַמע ִליְוָאִעיָדה ָבְך  ְׁשַמע ַעִמיט :ִיְשָראֵּ

ל ָזר  י ָכרלֹּא ִיְהֶיה ְבָך אֵּ ל נֵּ :ְולֹּא ִתְׁשַתֲחֶוה ְלאֵּ

ִכייא ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ֱאֹלֶהיָך' הָאנֹּ ַהַמַעְלָך מֵּ

הּו :ַהְרֶחב ִפיָך ַוֲאַמְלאֵּ

ל לֹּא ָאָבה ִליְלקֹוִלי ָׁשַמע ַעִמיְולֹּא יב :ְוִיְשָראֵּ

הּו ִבְׁשִרירּות ִלָבם  יג יֶהםָוֲאַׁשְלחֵּ :יְֵּלכּו ְבמֹוֲעצֹותֵּ

עַ לּו יד מֵּ כּוִלי  ַעִמי ׁשֹּ ל ִבְדָרַכי ְיַהלֵּ :ִיְשָראֵּ

יֶהם ַאְכִניַע  טו יֶהם ָאִׁשיב ָיִדיִכְמַעט אֹוְיבֵּ :ְוַעל ָצרֵּ

י הטז :ִויִהי ִעָתם ְלעֹוָלםְיַכֲחׁשּו לֹו ' ְמַשְנאֵּ

ֶלב ִחָטה יז חֵּ הּו מֵּ :ּוִמצּור ְּדַבׁש ַאְשִביֶעָךַוַיֲאִכילֵּ
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ִמְזמֹור ְלָאָסף א

ל ֱאֹלִהים ה אֹוִּדֶבר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ' אֵּ :ִמִמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹּ

ִפי  ב :ֱאֹלִהים הֹוִפיעַ ִמִציֹון ִמְכַלל יֹּ

ינּו  ג   ְוַאל ֶיֱחַרׁש  ָיבֹּא ֱאֹלהֵּ

ל  ׁש ְלָפָניו תֹּאכֵּ דאֵּ :ּוְסִביָביו ִנְשֲעָרה ְמאֹּ

ָעל ד :ְוֶאל ָהָאֶרץ ָלִדין ַעמֹוִיְקָרא ֶאל ַהָשַמִים מֵּ

י ָזַבחִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ה י ְבִריִתי ֲעלֵּ ְרתֵּ :כֹּ

ט הּוא ֶסָלהַוַיִגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו ו  פֵּ :ִכי ֱאֹלִהים ׁשֹּ

ָרה  ִׁשְמָעה ַעִמיז   ל ַוֲאַדבֵּ ְוָאִעיָדה ָבְךִיְשָראֵּ

ִכיֱאֹלִהים  :ֱאֹלֶהיָך ָאנֹּ

:ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִּדי ָתִמידלֹּא ַעל ְזָבֶחיָך אֹוִכיֶחָך  ח

יְתָך ָפר  ט   ֶתיָך ַעתּוִדיםלֹּא ֶאַקח ִמבֵּ :ִמִמְכְלאֹּ

י ָאֶלףִכי ִלי ָכל ַחְיתֹו ָיַער י  מֹות ְבַהְררֵּ :ְבהֵּ

:ְוִזיז ָשַדי ִעָמִדיָיַדְעִתי ָכל עֹוף ָהִרים  יא

ַמר ָלְך  יב  ל ּוְמֹלָאּהִאם ֶאְרַעב לֹּא אֹּ בֵּ :ִכי ִלי תֵּ

:ְוַדם ַעתּוִדים ֶאְׁשֶתהַהאֹוַכל ְבַשר ַאִביִרים  יג 

אֹלִהים תֹוָדה  יד ם ְלֶעְליֹון ְנָדֶריָךְזַבח לֵּ :ְוַׁשלֵּ

ִניטו ִניֲאַחֶלְצָךָצָרהְביֹום ּוְקָראֵּ :ּוְתַכְבדֵּ

ר ֻחָקי ְוָלָרָׁשע ָאַמר ֱאֹלִהים  טז ַמה ְלָך ְלַספֵּ

י ִפיָך :ַוִתָשא ְבִריִתי ֲעלֵּ

ְך ְּדָבַרי ַאֲחֶריָךְוַאָתה ָשנֵּאָת מּוָסר יז :ַוַתְׁשלֵּ

:ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָךִאם ָרִאיָת ַגָנב ַוִתֶרץ ִעמֹו יח

:ּוְלׁשֹוְנָך ַתְצִמיד ִמְרָמהִפיָך ָׁשַלְחָת ְבָרָעה  יט

ר  כ ב ְבָאִחיָך ְתַדבֵּ ׁשֵּ ִפיתֵּ :ְבֶבן ִאְמָך ִתֶתן ּדֹּ

ֶלה ָעִשיָת ְוֶהֱחַרְׁשִתי כא ִּדִמיָת ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָך אֵּ

יֶניָך :אֹוִכיֲחָך ְוֶאֶעְרָכה ְלעֵּ

י ֱאלֹוַּה כב ְכחֵּ ין ַמִצילִבינּו ָנא זֹּאת ׁשֹּ :ֶפן ֶאְטרֹּף ְואֵּ

ַח תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני כג בֵּ :ְוָשם ֶּדֶרְך ַאְרֶאנּו ְביֵַּׁשע ֱאֹלִהיםזֹּ
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ִני: טו, א"צ ְוֶאֱענֵּהּו  ִיְקָראֵּ

ִכי  ְבָצָרהִעמֹו ָאנֹּ

הּו הּוֲאַחְלצֵּ :ַוֲאַכְבדֵּ



ִמְזמֹור ְלָאָסף א

ל ַבֲעַדתֱאֹלִהים ִנָצב  טְבֶקֶרבאֵּ :ֱאֹלִהים ִיְׁשפֹּ

י ְרָׁשִעים ִתְשאּו ֶסָלהִתְׁשְפטּו ָעֶול  ַעד ָמַתיב :ּוְפנֵּ

:ָוָרׁש ַהְצִּדיקּוָעִניִׁשְפטּו ַדל ְוָיתֹום ג

:ִמַיד ְרָׁשִעים ַהִצילּוְוֶאְביֹוןַפְלטּו ַדל ד

ָכה ִיְתַהָלכּו  לֹּא ָיְדעּו ְולֹּא ָיִבינּו  ה ַבֲחׁשֵּ

י ָאֶרץ :ִימֹוטּו ָכל מֹוְסדֵּ

י ֶעְליֹון ֻכְלֶכםֲאִני ָאַמְרִתי ֱאֹלִהים ַאֶתם  ו :ּוְבנֵּ

ן ְכָאָדם ְתמּותּון  ז לּוָאכֵּ :ּוְכַאַחד ַהָשִרים ִתפֹּ

:ִכי ַאָתה ִתְנַחל ְבָכל ַהגֹוִיםָׁשְפָטה ָהָאֶרץ קּוָמה ֱאֹלִהיםח
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טְבֶקֶרב ֱאֹלִהים : ח.ד-א, ב"פ ְוָיתֹום  ַדלִׁשְפטּו...ָעֶולִתְׁשְפטּוַעד ָמַתי : ִיְׁשפֹּ

קּוָמה ֱאֹלִהים ... ַהִצילּוִמַיד ְרָׁשִעים ְוֶאְביֹוןַדלַפְלטּו : ַהְצִּדיקּוָוָרׁש ָעִני

:ְבָכל ַהגֹוִיםָהָאֶרץ ִכי ַאָתה ִתְנַחל ָׁשְפָטה

ה ֱאֹלִהים : יז.יג-יא.ב-א, ב"ע ִמְׁשָפֶטיָךִלְׁשֹלמֹּ

ן  ְבֶצֶדקָיִדין ַעְמָך : ְלֶבן ֶמֶלְךְוִצְדָקְתָךְלֶמֶלְך תֵּ

ט... ְבִמְׁשָפטַוֲעִנֶייָך יִיְׁשפֹּ י ֲעִניֵּ ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבנֵּ

ַע  ֶאְביֹוןַיִצילִכי : ַיַעְבדּוהּוָכל גֹוִים ... ֶאְביֹון ְמַׁשּוֵּ

ר לֹוְוָעִני זֵּ ין עֹּ ס ַעל : ְואֵּ ְוַנְפׁשֹות ַּדל ְוֶאְביֹון ָיחֹּ

:ְיַאְשרּוהּוָכל גֹוִים ְוִיְתָבְרכּו בֹו ... יֹוִׁשיעַ ֶאְביֹוִנים

באלהי  ' משפט ה–ב"פ

הגוים

:ַהגֹוִיםְבָכל ִתְנַחלִכי ַאָתה 

אם ישראל ישמע  א"פ

ישמרם' ה-' בקול ה

בעמים ' משפט ה-ג"פ

הרשעים

ְלַבֶּדָך  ' ְויְֵּדעּו ִכי ַאָתה ִׁשְמָך ה

:ֶעְליֹון ַעל ָכל ָהָאֶרץ

חורבן והתקווהט"ע

גֹוִים ְבַנֲחָלֶתָךָבאּו 

... ַמְשִכיל ְלָאָסף א

ר ב ֶבט ַנֲחָלֶתָךָקִניָת ֶקֶדם  ֲעָדְתָךְזכֹּ ...ָגַאְלָת ׁשֵּ

ְרֶריָך ד תֹותמֹוֲעֶדָך ְבֶקֶרבָׁשֲאגּו צֹּ ָתם אֹּ : ...ָשמּו אֹותֹּ

ץ אֹויֵּב ִׁשְמָך ָלֶנַצחֱאֹלִהים ְיָחֶרף ָצר ַעד ָמַתיי :ְיָנאֵּ

הִמֶקֶרבָלָמה ָתִׁשיב ָיְדָך ִויִמיֶנָך  יא יְקָך ַכלֵּ :חוקך חֵּ

ל ְיׁשּועֹות וֵּאֹלִהים ַמְלִכי ִמֶקֶדם  יב עֵּ : ...ָהָאֶרץְבֶקֶרבפֹּ

ב ַּדְך ִנְכָלם  כא :ְיַהְללּו ְׁשֶמָךָעִני ְוֶאְביֹוןַאל ָיׁשֹּ

ר ֶחְרָפְתָך ִמִני ָנָבל ָכל ַהיֹוםִריָבה ִריֶבָך  קּוָמה ֱאֹלִהיםכב :ְזכֹּ

ְרֶריָך  כג ֶלה ָתִמידַאל ִתְׁשַכח קֹול צֹּ :ְׁשאֹון ָקֶמיָך עֹּ
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ג"מזמור פ

:ִׁשיר ִמְזמֹור ְלָאָסףא

לֱאֹלִהים ַאל ֳּדִמי ָלְך  ב ט אֵּ :ַאל ֶתֱחַרׁש ְוַאל ִתְׁשקֹּ

:ּוְמַשְנֶאיָך ָנְשאּו רֹּאׁשִכי ִהנֵּה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון ג

:ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָךַעל ַעְמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ד

ם ִמגֹוי  ה ל עֹודָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחידֵּ ם ִיְשָראֵּ ר ׁשֵּ :ְולֹּא ִיָזכֵּ

ב ַיְחָּדו ו :ָעֶליָך ְבִרית ִיְכרֹּתּוִכי נֹוֲעצּו לֵּ

אִלים  ז י ֱאדֹום ְוִיְׁשְמעֵּ :מֹוָאב ְוַהְגִריםָאֳהלֵּ

ק ח י צֹורְגָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמלֵּ ְׁשבֵּ :ְפֶלֶׁשת ִעם יֹּ

י לֹוט ֶסָלהַגם ַאשּור ִנְלָוה ִעָמם ט :ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבנֵּ

ה ָלֶהם ְכִמְדָין  י :ְכִסיְסָרא ְכָיִבין ְבַנַחל ִקיׁשֹוןֲעשֵּ

ין ּדֹּאר יא ֶמן ָלֲאָדָמהִנְׁשְמדּו ְבעֵּ :ָהיּו דֹּ

ב  יב ב ְוִכְזאֵּ רֵּ מֹו ְכעֹּ מֹו ְנִדיבֵּ מֹוִׁשיתֵּ :ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָנע ָכל ְנִסיכֵּ

ת ְנאֹות ֱאֹלִהיםֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניֲרָׁשה ָלנּו  יג :אֵּ

מֹו ַכַגְלַגל  יד י רּוחַ ֱאֹלַהי ִׁשיתֵּ :ְכַקׁש ִלְפנֵּ

ׁש ִתְבַער ָיַער טו ט ָהִריםְכאֵּ :ּוְכֶלָהָבה ְתַלהֵּ

ם ְבַסֲעֶרָך  טז ן ִתְרְּדפֵּ םכֵּ :ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהלֵּ

יֶהם ָקלֹון  יז א ְפנֵּ :'ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך הַמלֵּ

י ַעד יח ׁשּו ְוִיָבֲהלּו ֲעדֵּ דּויֵּבֹּ ֹּאבֵּ :ְוַיְחְפרּו ְוי

:ֶעְליֹון ַעל ָכל ָהָאֶרץְלַבֶּדָך  ' ְויְֵּדעּו ִכי ַאָתה ִׁשְמָך היט

רשעת האויבים

ישראללהשמדת 

עונש האויבים  

ולבסוף תיקונם

ם  ָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחידֵּ

ר  םִמגֹוי ְולֹּא ִיָזכֵּ ׁשֵּ

ל עֹוד ִיְשָראֵּ

ִׁשְמָךִויַבְקׁשּו 

'ה

ְלַבֶּדָך' הִׁשְמָך

סמיכות המזמור בספר תהלים 
ְרֵתי ְבִריִתי ֲעֵליִאְספּו ִלי ֲחִסיָדי ... ֱאֹלֵהינּו ְוַאל ֶיֱחַרשָיבֹּא : כא.יז.טז.ה.ג', נ כֹּ

ְוֶהֱחַרְשִּתי  ֵאֶלה ָעִשיָת ... מּוָסרָשֵנאתָ ְוַאָּתה : ֲעֵלי ִפיָךְבִריִתיַוִּתָשא ...ָזַבח

ֱהיֹות ֶאְהֶיה ָכמֹוָךִדִמיָת 

ַאל  ָלְך ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי : ו.ג-ב, ג"פ

ָעֶליָך ... ָנְשאּו רֹּאשּוְמַשְנֶאיָך... ֶּתֱחַרש

תּו :ְבִרית ִיְכרֹּ

שּו ְוִיָבֲהלּו ֲעֵדי ַעד ְוַיְחְפרּו  ... ֶיֱהָמיּוןִכי ִהֵנה אֹוְיֶביָך : יט-יח.ג, ג"פ ֵיבֹּ

ֹּאֵבדּו :ַעל ָכל ָהָאֶרץֶעְליֹוןְלַבֶדָך ' הִשְמָךְוֵיְדעּו ִכי ַאָּתה : ְוי

דֹות ַלה: י.ב, ב"צ ...ְלִשְמָך ֶעְליֹוןּוְלַזֵמר ' טֹוב ְלהֹּ

ְיֶביָך  ְיֶביָך ' הִכי ִהֵנה אֹּ ֹּאֵבדּוִכי ִהֵנה אֹּ ...י

ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָדָתן : יח-יז, ו"ק

ַוִּתְבַער ֵאש: ַוְּתַכס ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם

:  ְרָשִעיםְּתַלֵהטֶלָהָבהַבֲעָדָתם 

: 'ִויַבְקשּו ִשְמָך ה... ָהִריםְּתַלֵהטּוְכֶלָהָבהָיַער ְכֵאש ִּתְבַער: יז.טו, ג"פ

ְשֵבי ְפֶלֶשתְגָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמֵלק : ח, ג"פ :צֹורִעם יֹּ
ִעם כּוש ֶזה יַֻּלד ְוצֹורְפֶלֶשתִהֵנה : ד, ז"פ

:ָשם



ר  : כב.ב, ד"ע ְזכֹּ

...  ָקִניָת ֶקֶדםֲעָדְתָך

קּוָמה ֱאֹלִהים

ֱאֹלִהים ִנָצב  : ח.א, ב"פ

קּוָמה  ...  ֵאלַבֲעַדת

ָשְפָטה ָהָאֶרץ  ֱאֹלִהים

ו"ק-'צ

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

ספר רביעיספר שלישי ספר שני

ְלָדִוד ְלָאָסף ַרח ִלְבֵני ַרח (ג"פ-ג"ע)ְלָאָסף  (ט"מ-ב"מ)קֹּ (ט"מ-ב"מ)ִלְבֵני קֹּ
'דברי ה 'דברי ה

סבל  

הצדיק 
מהחורבן

סבל  

ישראל  
מאויבים

מלכות דוד 

ומלכות שלמה
(ימות המשיח)

ישראל צאן מרעיתו של  

,  (ז"ע)בזמן משה ' ה

והחורבן  ( ח"ע)דוד 

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

, (ד"ע)קינה על החורבן 

לשפוט הארץ  ' דברי ה

ישפוט  ' ואכן ה( ה"ע)
(.ו"ע)רשעים וצדיקים 

תפילה לדאוג לעמו 

תוכחת להתרחק , ('פ)

ומשפט  ( א"פ)מאלילים 
( ב"פ)בהם ' ה
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ְחנּו
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צֹּ
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צֹּ
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תֹו

ִעי
ְר
ַמ

נדר
יד', נ

;  יג, ו"נ-נדר

, ה"ס; ט, א"ס
יג, ו"ס; ב

ִכי ִהֵנה  : כז, ג"ע
ֹּאֵבדּוְרֵחֶקיָך י

שּו ְוִיָבֲהלּו : יח, ג"פ ֵיבֹּ
ֹּאֵבדּוֲעֵדי ַעד ְוַיְחְפרּו  :ְוי

ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלְך : ו.ב, ג"פ

ט ֵאלַאל ֶּתֱחַרש  ...  ְוַאל ִּתְשקֹּ

תּו ָעֶליָך ְבִרית ִיְכרֹּ

ִכי ִהֵנה  : י, ב"צ

ְיֶביָך  ֹּאֵבדּואֹּ י

: ה.ג', נ

ָיבֹּא  

ֱאֹלֵהינּו  

ַאל  וְ 

...  ֶיֱחַרש

ִאְספּו  ִלי  

ֲחִסיָדי 

ְרֵתי  כֹּ

ְבִריִתי 

ָזַבחֲעֵלי

ַבָצָרה ָקָראָת  : ח, א"פ
ְבֵסֶתר ַרַעםָוֲאַחְלֶצָך ֶאֶעְנָך

ִיְפַרח:  ז, ב"ע

ַצִדיקְבָיָמיו 
ַצִדיק:  יג, ב"צ

ִיְפָרחַכָּתָמר 

ֹּאת : לח.לב, ח"ע ָעֹוןְיַכֵפרַרחּוםְוהּוא ... עֹודָחְטאּוְבָכל ז

ֹּא ַיְשִחית  ֹּא ָיִעיר ָכל ְול :ֲחָמתֹוְוִהְרָבה ְלָהִשיב ַאפֹו ְול

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

ְלַבֶדָך'ִשְמָך הִכי ַאָּתה ... 

ְגָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמֵלק  : ח, ג"פ

ְשֵבי ְפֶלֶשת :צֹורִעם יֹּ

ִעם כּוש ֶזה יַֻּלד ְוצֹורְפֶלֶשתִהֵנה : ד, ז"פ

:ָשם

ֹּא : יד.ה, ג"ע ְוִעם ָאָדם ל

ָכל ָנגּועַ ָוֱאִהי ... ְינָֻּגעּו

: ַהּיֹום ְותֹוַכְחִּתי ַלְבָקִרים

ּוָפַקְדִּתי  : לג, ט"פ

ְבֵשֶבט ִפְשָעם  

:  ֲעֹוָנםּוִבְנָגִעים

ֶנה  : י, א"צ ֹּא ְתאֻּ ל

ֹּא  ְוֶנַגעֵאֶליָך ָרָעה  ל
ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך

ִּתְבַערָלֶנַצחֶּתֱאַנף ' ַעד ָמה ה... ֶחְרָפה ִלְשֵכֵנינּוָהִיינּו : ו-ד, ט"ע

ְך : ִקְנָאֶתָךְכמֹו ֵאש  ֹּא ְיָדעּוָךֲחָמְתָךְשפֹּ ְוָהֵשב  ... ֶאל ַהגֹוִים ֲאֶשר ל

ָניֵחְרפּוָךֲאֶשר ֶחְרָפָתםִשְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם ִלְשֵכֵנינּו :ֲאדֹּ

ְבֵרי ָדֶרְךְוָארּוָה ָפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ָלָמה : יג', פ :ָכל עֹּ

ַוִּתְמָאס ִהְתַעַבְרָּת ְוַאָּתה ָזַנְחָּת : מז-לט, ט"פ

ָתיוָכל ָפַרְצּתָ ... ִעם ְמִשיֶחָך הּו ... ְגֵדרֹּ ָכל ַשסֻּ

ְבֵרי ָדֶרְך  ' ַעד ָמה ה... ֶחְרָפה ִלְשֵכָניוָהָיה עֹּ

:ִּתְבַער ְכמֹו ֵאש ֲחָמֶתָךָלֶנַצחִּתָסֵתר 

ד ְבִיְשָרֵאלַוִּיְמַאסַוִּיְתַעָברָשַמע ֱאֹלִהים : נט, ח"ע ְמאֹּ

הימן ואיתן  

האזרחי

ְך : ט.ח.ו, ט"ע תַאל ִּתְזָכר ָלנּו ... ֶאל ַהגֹוִיםֲחָמְתָךְשפֹּ ֲעֹונֹּ

ִנים ַמֵהר ְיַקְדמּונּו  ַחטֹּאֵתינּוַעל ְוַכֵפרְוַהִציֵלנּו ...ַרֲחֶמיָך ִראשֹּ

ִיְקָרֵאִני  : טו, א"צ

ִכי  ְוֶאֱעֵנהּו  ִעמֹו ָאנֹּ

ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו 
ַוֲאַכְבֵדהּו

:  טו', נ

ּוְקָרֵאִני

ָצָרה  ְביֹום 

ֲאַחֶלְצָך 
ּוְתַכְבֵדִני

ָכל גֹוִים: ָאִניָעִני ְוֶאְביֹוןִכי ... ְּתִפָלה ְלָדִוד: ו"פ

ָני ְוִיְשַּתֲחוּוֲאֶשר ָעִשיָת ָיבֹואּו  ִויַכְבדּו ְלָפֶניָך ֲאדֹּ

ֵשה ִנְפָלאֹותִכי ָגדֹול ַאָּתה : ִלְשֶמָך ַאָּתה ֱאֹלִהים  ְועֹּ

ַוֲאַכְבָדה ִשְמָך ְלעֹוָלם...ְלַבֶדָך

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

ח"פז"פו"פה"פד"פ

ט"מח"מ-ו"מה"מד"ממג-ב"מ

ט  : כ.יט.יח.יב.ד, ב"ע ִיְשפֹּ

ָעם יֹוִשיַע ִלְבֵני ֲעִנֵּיי 

ֶאְביֹוןִכי ַיִציל ... ֶאְביֹון

ֵשה  ... ְוָעִני ְמַשֵּוַע  עֹּ

ּוָברּוְך  :  ְלַבדֹוִנְפָלאֹות

ָכלּו ... ֵשם ְכבֹודֹו ְלעֹוָלם

ֶבן ִיָשיְתִפלֹות ָדִוד

ַע  : כב-כא, ב"ק ִלְשמֹּ

ְלַפֵּתַח  ֶאְנַקת ָאִסיר

:ְבֵני ְתמּוָתה

' ְבִצּיֹון ֵשם הְלַסֵפר
:ִבירּוָשָלִםּוְתִהָלתֹו

ֶדל ְזרֹוֲעָך  ֶאְנַקת ָאִסירָּתבֹוא ְלָפֶניָך : יג.יא, ט"ע ְכגֹּ
:  ְנַסֵפר ְּתִהָלֶתָךְלדֹּר ָודֹּר ... ְבֵני ְתמּוָתההֹוֵתר 

ח"ע

'הְמַסְפִרים ְּתִהלֹות ְלדֹור ַאֲחרֹון : ד, ח"ע

(ה"עט "נ-ז"נ)ַלְמַנֵצַח ַאל ַּתְשֵחת 
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