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Introductory Note: “Leitwort” & its meaning 

Introductory note
Leitwort

ַלח: ט-ח.ד, ב"בראשית ל שְׁ ים ַויִּ ָאכִּ ָפָניוַיֲעֹקב ַמלְׁ יולְׁ ...  ֶאל ֵעָשו ָאחִּ

ֶאת   ֶאת ַהצֹאן וְׁ ּתֹו וְׁ ֹאד ַוֵיֶצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶשר אִּ יָרא ַיֲעֹקב מְׁ ַויִּ

ֵני ַמֲחנֹות שְׁ ים לִּ ַמלִּ ַהגְׁ ם ָיבֹוא ֵעָשו ֶאל ַהַמֲחֶנה  : ַהָבָקר וְׁ ַויֹאֶמר אִּ

ָהָיה ַהַמֲחֶנה  ָכהּו וְׁ הִּ ֵליָטהָהַאַחת וְׁ פְׁ ָאר לִּ שְׁ :ַהנִּ

Bereshit 32, 4.8-9: Jacob sent angels ahead of him to his 

brother Esav…Yaakov became very frightened and was 

distressed; so he divided the people who were with him and the 

flocks and the cattle and the camels into two camps. And he 

said, “If Esav comes to one camp and strikes it down, the 

remaining camp will survive:

י: ז, ה"בראשית מ ָלֵחנִּ שְׁ ים ַויִּ ֵניֶכםֱאֹלהִּ פְׁ לִּ

יתָלשּום ָלֶכם  ֵארִּ ַהֲחיֹות ָלֶכם  שְׁ ָבָאֶרץ ּולְׁ

ֵליָטה פְׁ ֹדָלהלִּ ֶּתם  : גְׁ ַלחְׁ ַעָּתה לֹא ַאֶּתם שְׁ וְׁ

ים י ָהֱאֹלהִּ י ֵהָנה כִּ ...ֹאתִּ

Bereshit 45, 7: And God sent me

ahead of you to make for you a 

remnant in the land and to save 

your lives in an extraordinary 

deliverance. Now it is not you who 

sent me here, but God…

ַּתֲחוּו  : ז, ג"בראשית ל שְׁ יָלֶדיָה ַויִּ ַגש ַגם ֵלָאה וִּ ַוּתִּ

ַּתֲחוּו שְׁ ָרֵחל ַויִּ ַגש יֹוֵסף וְׁ ַאַחר נִּ :וְׁ

Bereshit 33, 7: And Leah and her children drew near 

and prostrated themselves, and after them, Yosef and 

Rachel drew near and prostrated themselves:  

Benno Jacob

1862-1945



93,1 132, 8106,

1.46

Deutero-asafitic Psalms 

1 Chronicles 16, 8-36

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

105, 
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2 Chronicles 

5, 4-14;  

6, 41
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“Sitz im Leben” 

“Sitz in der Literatur”

עלייה לירושלים

(Going up to 

Yerushalayim)

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


50, 23

Frame 

of D2

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

(“Sitz in der Literatur”)

David 2 D2
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(50)
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Korach 1
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50

→ Prologue for Asaf 2 → A2 73-83A1 50

51

72, 20

דָכלּו  לֹות ָדוִּ פִּ תְׁ
Here end the 

prayers of 

David the son 

of Yishai

72 86
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ג"מזמור פ

ָאָסףא מֹור לְׁ זְׁ יר מִּ :שִּ

י ָלְך  ב מִּ ים ַאל דֳּ ֹקט ֵאלֱאֹלהִּ שְׁ ַאל ּתִּ :ַאל ֶּתֱחַרש וְׁ

ֶביָך ֶיֱהָמיּון ג ֵנה אֹויְׁ י הִּ אּו רֹאשכִּ ֶאיָך ָנשְׁ ַשנְׁ :ּומְׁ

ימּו סֹוד ד ָך ַיֲערִּ פּוֶניָךַעל ַעמְׁ ָיֲעצּו ַעל צְׁ תְׁ יִּ :וְׁ

גֹוי  ה יֵדם מִּ חִּ ַנכְׁ כּו וְׁ רּו לְׁ ָרֵאל עֹודָאמְׁ שְׁ ָזֵכר ֵשם יִּ לֹא יִּ :וְׁ

ָדו ו י נֹוֲעצּו ֵלב ַיחְׁ ֹרתּוכִּ כְׁ ית יִּ רִּ :ָעֶליָך בְׁ

ים  ז ֵעאלִּ מְׁ שְׁ יִּ ֵלי ֱאדֹום וְׁ יםָאהֳּ רִּ ַהגְׁ :מֹוָאב וְׁ

ַעמֹון ַוֲעָמֵלק ח ָבל וְׁ ֵבי צֹורגְׁ ם ֹישְׁ ֶלֶשת עִּ :פְׁ

ָמם ט ָוה עִּ לְׁ ֵני לֹוט ֶסָלהַגם ַאּׁשּור נִּ בְׁ רֹוַע לִּ :ָהיּו זְׁ

ָין  י דְׁ מִּ ישֹוןֲעֵשה ָלֶהם כְׁ ַנַחל קִּ ין בְׁ ָיבִּ ָרא כְׁ יסְׁ סִּ :כְׁ

ֵעין דֹאר יא דּו בְׁ מְׁ שְׁ :ָהיּו ֹדֶמן ָלֲאָדָמהנִּ

ֵאב  יב זְׁ כִּ ֹעֵרב וְׁ יֵבמֹו כְׁ דִּ יֵתמֹו נְׁ יֵכמֹושִּ סִּ ֻמָנע ָכל נְׁ ַצלְׁ ֶזַבח ּוכְׁ :ּוכְׁ

יֲרָשה ָלנּו  יג רּו נִּ יםֲאֶשר ָאמְׁ אֹות ֱאֹלהִּ :ֵאת נְׁ

ַגל  יד יֵתמֹו ַכַגלְׁ ֵני רּוחַ ֱאֹלַהי שִּ פְׁ ַקש לִּ :כְׁ

ַער ָיַער טו בְׁ ֵאש ּתִּ יםכְׁ ַלֵהט ָהרִּ ֶלָהָבה ּתְׁ :ּוכְׁ

ַסֲעֶרָך  טז ֵפם בְׁ דְׁ רְׁ ַבֲהֵלםֵכן ּתִּ ָך תְׁ סּוָפתְׁ :ּובְׁ

ֵניֶהם ָקלֹון  יז ָך הַמֵלא פְׁ מְׁ שּו שִּ יַבקְׁ :'וִּ

ָבֲהלּו ֲעֵדי ַעד יח יִּ יֹאֵבדּוֵיֹבשּו וְׁ רּו וְׁ פְׁ ַיחְׁ :וְׁ

ָך היט מְׁ י ַאָּתה שִּ עּו כִּ ֵידְׁ ַבֶדָך  ' וְׁ יֹון ַעל ָכל ָהָאֶרץלְׁ :ֶעלְׁ

רשעת האויבים

ישראללהשמדת 

עונש האויבים  

ולבסוף תיקונם

סמיכות המזמור בספר תהלים 

נֵּה אֹוְיֶביָך : יט-יח.ג, ג"פ י הִּ י ַעד ְוַיְחְפרּו ... ֶיֱהָמיּוןכִּ ָבֲהלּו ֲעדֵּ דּויֵֹּבׁשּו ְויִּ י ַאָתה : ְויֹאבֵּ ְמָךְויְֵּדעּו כִּ :ַעל ָכל ָהָאֶרץֶעְליֹוןְלַבֶדָך ' הׁשִּ

83: 3.18-19: For lo, Your enemies are in an uproar…may they be ashamed and frightened forever and be 

humiliated and perish. Then they will know You, Your Name alone is the Lord Most High over all the earth.

ר ' טֹוב ְלֹהדֹות ַלה: י.ב, ב"צ ְמָך ֶעְליֹוןּוְלַזמֵּ נֵּה ֹאְיֶביָך ...ְלׁשִּ י הִּ נֵּה ֹאְיֶביָך ' הכִּ י הִּ דּוכִּ ...יֹאבֵּ

92, 2.10: It is a good thing to give thank unto the Lord and to sing praises to Your 

Name, Most High…For lo, Your enemies, O Lord, for lo, Your enemies shall perish…

יָרם: יח-יז, ו"ק ְבַלע ָדָתן ַוְתַכס ַעל ֲעַדת ֲאבִּ ְפַתח ֶאֶרץ ַותִּ ׁש: תִּ ְבַער אֵּ טֶלָהָבהַבֲעָדָתם ַותִּ יםְתַלהֵּ :  ְרָׁשעִּ

106, 17-18: The earth opened and swallowed Datan, covering over the assembly of 

Aviram. A fire burned in their assembly; flames burned the wicked

ְבַער: יז.טו, ג"פ ׁש תִּ טּוְכֶלָהָבהָיַער ְכאֵּ יםְתַלהֵּ ְמָך ה... ָהרִּ יַבְקׁשּו ׁשִּ :’וִּ

83,15.17: Like fire that burns the forest, like flames that burn 
the mountains ….until they seek Your name Lord

ק : ח, ג"פ י ְפֶלֶׁשתְגָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמלֵּ ם ֹיְׁשבֵּ :צֹורעִּ

83, 8: Gebal and Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre
נֵּה : ד, ז"פ ם כּוׁש ֶזה יַֻלד ָׁשםְוצֹורְפֶלֶׁשתהִּ :עִּ

87, 4: Behold Philistia and Tyre with Ethiopia, this one was born there



ֹכר  : כב.ב, ד"ע זְׁ

ָך יָת  ֲעָדתְׁ ָקנִּ
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ים : ח.א, ב"פ ֱאֹלהִּ
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נדר

יד', נ

;  יג, ו"נ-נדר

;  ט, א"ס

,  ו"ס; ב, ה"ס

יג

י : כז, ג"ע כִּ

ֵנה  ֵחֶקיָך  הִּ רְׁ
יֹאֵבדּו

ָבֲהלּו  : יח, ג"פ יִּ ֵיֹבשּו וְׁ

רּו   פְׁ ַיחְׁ ֲעֵדי ַעד וְׁ
יֹאֵבדּו :וְׁ

י : ו.ב, ג"פ מִּ ים ַאל דֳּ ֱאֹלהִּ

ֹקט  ַאל ֶּתֱחַרש ָלְך  שְׁ ַאל ּתִּ וְׁ

ֹרתּו... ֵאל כְׁ ית יִּ רִּ ָעֶליָך בְׁ

ֵנה  : י, ב"צ י הִּ כִּ

ֶביָך  יֹאֵבדּוֹאיְׁ

:  ה.ג', נ

ָיבֹא 

ֱאֹלֵהינּו 

ַאל וְׁ 

...  ֶיֱחַרש

י   פּו  לִּ סְׁ אִּ

יָדי  ֲחסִּ

ֵתי   ֹכרְׁ

י  יתִּ רִּ בְׁ

ָזַבחֲעֵלי

ַבָצָרה ָקָראָת  : ח, א"פ
ָך ֶצָך ֶאֶענְׁ ֵסֶתר ַרַעםָוֲאַחלְׁ בְׁ

:  ז, ב"ע

ַרח פְׁ ָיָמיו  יִּ בְׁ

יק ַצדִּ

יק:  יג, ב"צ ַצדִּ

ָרחַכָּתָמר  פְׁ יִּ

ָכל זֹאת : לח.לב, ח"ע אּובְׁ הּוא ... עֹודָחטְׁ ַכֵפרַרחּוםוְׁ יְׁ

ית ָעֹון חִּ לֹא ַישְׁ יר ָכל וְׁ לֹא ָיעִּ יב ַאפֹו וְׁ ָהשִּ ָבה לְׁ רְׁ הִּ :ֲחָמתֹווְׁ

:ולהכיר בשמו כעליון על כל הארץ' חותם בתפילה על הרשעים לבקש את ה(: ג"פ-ב"מ" )להים-א"אוסף בשם 
שּו : יט-יז, ג"פ יַבקְׁ ָך הוִּ מְׁ '  שִּ

י ַאָּתה ...  ָך הכִּ מְׁ ַבֶדָך'שִּ לְׁ

ַעמֹון  : ח, ג"פ ָבל וְׁ גְׁ

ֶלֶשתַוֲעָמֵלק  ֵבי  פְׁ ם ֹישְׁ עִּ

:צֹור

ֵנה : ד, ז"פ ֶלֶשתהִּ צֹורפְׁ ם כּוש ֶזה יַֻלד וְׁ עִּ

:ָשם

ם ָאָדם לֹא  : יד.ה, ג"ע עִּ וְׁ

ֻנָגעּו י ... יְׁ ָכל  ָנגּועַ ָוֱאהִּ

ים ָקרִּ י ַלבְׁ ּתִּ תֹוַכחְׁ :  ַהיֹום וְׁ

:  לג, ט"פ

ֵשֶבט   י בְׁ ּתִּ ּוָפַקדְׁ

ָעם  שְׁ יםפִּ ָגעִּ נְׁ ּובִּ

:  ֲעֹוָנם

ֻאֶנה  : י, א"צ לֹא תְׁ

ֶנַגעֵאֶליָך ָרָעה  לֹא וְׁ

ֶלָך ָאהֳּ ַרב בְׁ קְׁ יִּ

ינּו : ו-ד, ט"ע ֵכֵנינּוָהיִּ שְׁ ָפה לִּ ַערָלֶנַצחֶּתֱאַנף ' ַעד ָמה ה... ֶחרְׁ בְׁ ּתִּ

מֹו ֵאש  ָאֶתָךכְׁ נְׁ ֹפְך : קִּ ָךשְׁ ָדעּוָךֲחָמתְׁ ם ֲאֶשר לֹא יְׁ ָהֵשב  ... ֶאל ַהגֹויִּ וְׁ

ֵכֵנינּו שְׁ ם ֶאל ֵחיָקם לִּ ָעַתיִּ בְׁ ָפָתםשִּ פּוָךֲאֶשר ֶחרְׁ :ֲאֹדָניֵחרְׁ

ֵדֶריָה ָלָמה : יג', פ ָּת גְׁ ָארּוָה ָפַרצְׁ ֵרי וְׁ ָכל ֹעבְׁ

:ָדֶרְך

ָּת : מז-לט, ט"פ ַאָּתה ָזַנחְׁ ָּת  וְׁ ַעַברְׁ תְׁ ָאס הִּ מְׁ ַוּתִּ

יֶחָך שִּ ם מְׁ ּתָ ... עִּ ֵדֹרָתיוָכל ָפַרצְׁ ָכל ַשֻסהּו ... גְׁ

ֵרי ָדֶרְך  ֵכָניוָהָיה ֹעבְׁ שְׁ ָפה לִּ '  ַעד ָמה ה... ֶחרְׁ

ָסֵתר  מֹו ֵאש ֲחָמֶתָךָלֶנַצחּתִּ ַער כְׁ בְׁ :ּתִּ

ים : נט, ח"ע ַעָברָשַמע ֱאֹלהִּ תְׁ ַאסַויִּ מְׁ ֹאד  ַויִּ מְׁ

ָרֵאל שְׁ יִּ בְׁ

הימן ואיתן  

האזרחי

ֹפְך : ט.ח.ו, ט"ע ָךשְׁ םֲחָמתְׁ ָכר ָלנּו ... ֶאל ַהגֹויִּ זְׁ ֲעֹוֹנתַאל ּתִּ

מּונּו  ַקדְׁ ים ַמֵהר יְׁ אֹשנִּ יֵלנּו ...ַרֲחֶמיָך רִּ ַהצִּ ַכֵפרוְׁ ַעל  וְׁ

ַחטֹאֵתינּו

י : טו, א"צ ָרֵאנִּ קְׁ יִּ

ֶאֱעֵנהּו  י  וְׁ מֹו ָאֹנכִּ עִּ

ֵצהּו   ָצָרה ֲאַחלְׁ בְׁ
ֵדהּו ַוֲאַכבְׁ

:  טו', נ

י ָרֵאנִּ ּוקְׁ

יֹום  ָצָרה  בְׁ

ָך   ֲאַחֶלצְׁ
י ֵדנִּ ַכבְׁ ּותְׁ

ד: ו"פ ָדוִּ ָלה לְׁ פִּ י ... ּתְׁ יֹוןכִּ ֶאבְׁ י וְׁ יָענִּ ָכל גֹויִּם: ָאנִּ

יָת ָיבֹואּו  ַּתֲחוּוֲאֶשר ָעשִּ שְׁ יִּ ָפֶניָך ֲאֹדָני וְׁ דּו  לְׁ יַכבְׁ וִּ

ֶמָך שְׁ י ָגדֹול ַאָּתה : לִּ ָלאֹותכִּ פְׁ ֹעֵשה נִּ ַאָּתה  וְׁ

ים  ַבֶדָךֱאֹלהִּ עֹוָלם...לְׁ ָך לְׁ מְׁ ָדה שִּ ַוֲאַכבְׁ

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

:  כ.יט.יח.יב.ד, ב"ע

ֹפט  שְׁ ֵיי יִּ יַע  ֲענִּ ָעם יֹושִּ

ֵני  בְׁ יֹוןלִּ יל  ... ֶאבְׁ י ַיצִּ כִּ

יֹון ַשֵּוַע ֶאבְׁ י מְׁ ָענִּ ...  וְׁ

ָלאֹות פְׁ ַבדֹוֹעֵשה נִּ :  לְׁ

בֹודֹו ּוָברּוְך  ֵשם כְׁ

עֹוָלם לֹות  ָכלּו ... לְׁ פִּ תְׁ

ד ָשיָדוִּ ֶבן יִּ

:  כב-כא, ב"ק

ֹמַע  שְׁ ירלִּ ַקת ָאסִּ ֶאנְׁ

ַפֵּתַח  ֵני לְׁ בְׁ

מּוָתה :תְׁ

ַסֵפר ם הלְׁ ּיֹון ׁשֵּ ' ְבצִּ

ָלתֹו הִּ ִּםּותְׁ ירּוָׁשָל :בִּ

ָפֶניָך : יג.יא, ט"ע ירָּתבֹוא לְׁ ַקת ָאסִּ רֹוֲעָך  ֶאנְׁ ֹגֶדל זְׁ כְׁ

מּוָתההֹוֵתר  ֵני תְׁ ָלֶתָךְלֹדר ָוֹדר ... בְׁ הִּ ַסֵפר ּתְׁ :  נְׁ

ח"ע

לֹות ְלדֹור ַאֲחרֹון : ד, ח"ע הִּ ים ּתְׁ רִּ ַספְׁ 'המְׁ

ֵחת  ַנֵצַח ַאל ַּתשְׁ (ה"עט "נ-ז"נ)ַלמְׁ



אוסף ראשון  
ִלְבֵני ֹקַרח

(ספר שני)

אוסף שני  
ִלְבֵני ֹקַרח

(ספר שלישי)

מג-מב
ֶריָך * ל ִמְשבָּ ַגֶֶּיָך  וְ כָּ

רּו בָּ ַלי עָּ (ח,מב)עָּ

מטמח-מומהמד

פחפזפופהפד
ֶריָך* ל ִמְשבָּ ְוכָּ

ה  (ח,פח)ִעִניתָּ ֶסלָּ

הקבלה לשונית או 
תוכנית

ולמקדש  ' געגועים לה
בלשון

י-אֵ * ל חָּ
(ג,פד; ט.ג,מב)

:בקשה לריצוי
םִכי  ( ד,מד)ְרִציתָּ
ִצית (  ב,הפ)ַאְרֶצָך ' הרָּ

ירושלים כמרכז לישראל 
ולעמים

ֱאֹלִהיםִעיר *
(ג,פז; ט.ב,מח; ה,מו)

(ה,פז; ט,מח)ְיכֹוְנֶנהָּ 

התמודדות עם אפסות  
,האדם
ְשאֹול

(ד, ח"פ; טו, ט"מ)

המלך
המושיע  

49 46-48 45 44 42-43

88 86 85 84

ח"פז"פו"פה"פ ד"פ

87
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K1

Korach

Collection

(Book I)

K2

Korach

Collection

(Book III)

*All Your breakers

and wave passed 

over me (42, 8)

You torment me with 

all Your breakers, 

Selah (88, 8)

Parallel Language 

or Content

Yearning to God and 

the Temple with the 

phrase living God

(42, 3.9; 84, 3)

Request for 

atonement: 

Because You favored 

them (44, 4) 

Lord, You showed favor 

to Your land (85, 2)

Yerushalayim as the 

Center for Israel and the 

nations *city of God
(46,5; 48,2.9; 87,3)

Establish it

(48,9; 87,5)

Coping with man’s 

insignificance

grave

(49, 15; 88, 4)

The King 

Who 

saves 

49 46-48 45 44 42-43

88 86 85 84

85868788 84

87
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Mizmor 85
ה"מזמור פ

מֹורא זְׁ ֵני ֹקַרח מִּ בְׁ ַנֵצַח לִּ :ַלמְׁ

יָת הב ֶצָך  ' ָרצִּ ית ַיֲעֹקבַארְׁ בִּ ָּת שְׁ :ַשבְׁ

יָת ָכל ַחָטאָתם ֶסָלהָנָשאָת ֲעֹון ַעֶמָך ג סִּ :כִּ

ָרֶתָך  ד ָּת ָכל ֶעבְׁ יבֹוָת ֵמֲחרֹון ַאֶפָךָאַספְׁ :ֱהשִּ

ֵענּו  ה שְׁ ָמנּושּוֵבנּו ֱאֹלֵהי יִּ ָך עִּ ָהֵפר ַכַעסְׁ :וְׁ

עֹוָלם ֶּתֱאַנף ָבנּו  ו ֹדר ָוֹדרַהלְׁ ָך לְׁ ֹשְך ַאפְׁ מְׁ :ּתִּ

ַחֵינּו ז חּו ָבְךֲהלֹא ַאָּתה ָּתשּוב ּתְׁ מְׁ שְׁ ָך יִּ ַעמְׁ :וְׁ

ֵאנּו הח ֶדָך ' ַהרְׁ ֶּתן ָלנּוַחסְׁ ֲעָך ּתִּ ֶישְׁ :וְׁ

ַדֵבר ָהֵאל הט   ָעה ַמה יְׁ מְׁ יָדיו ' ֶאשְׁ ֶאל ֲחסִּ ַדֵבר ָשלֹום ֶאל ַעמֹו וְׁ י יְׁ כִּ

ָלה סְׁ כִּ ַאל ָישּובּו לְׁ :וְׁ

עֹו  י  שְׁ יֵרָאיו יִּ ֵצנּוַאְך ָקרֹוב לִּ ַארְׁ ֹכן ָכבֹוד בְׁ שְׁ :לִּ

ָגשּו  יא פְׁ ָשלֹום ָנָשקּוֶחֶסד ֶוֱאֶמת נִּ :ֶצֶדק וְׁ

ָמח  יב  צְׁ ָקףֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִּ שְׁ ם נִּ ָּׁשַמיִּ ֶצֶדק מִּ :וְׁ

ֵּתן ַהטֹוב  ' ַגם היג  בּוָלּהיִּ ֵּתן יְׁ ֵצנּו ּתִּ ַארְׁ :וְׁ

ַהֵלְך  יד ָפָניו יְׁ ָעָמיוֶצֶדק לְׁ ֶדֶרְך פְׁ ָיֵשם לְׁ :וְׁ

1. For the conductor, a song by/of the sons of Korah.

2. Lord, You have showed favor to Your land; You returned Jacob from 

captivity. 3. You have forgiven the iniquity of Your people; You covered 

all their sins, Selah. 4. You withdrew all Your fury; You turned away from 

the fierceness of Your anger.

5. Return to us, O God of our salvation and revoke Your anger against us. 

6. Will You be enraged with us forever? Will You extend Your anger from 

generation to generation? 7. Surely You will return and revive us so that 

Your people may rejoice in You. 8. Show us, O Lord, Your kindness, and 

grant us Your salvation.

9. I will hear what God the Lord will speak, for He will speak peace to His 

people and to His devoted ones, if they do not return to folly. 10. Truly, 

His salvation is near for those who fear Him, so that glory may dwell in 

our land. 11. Kindness and truth have met; righteousness and peace have 

kissed/touched. 12. Truth will sprout from the earth, and righteousness will 

look down from heaven. 13. Indeed, the Lord will bestow what is good, 

and our land will yield its produce. 14. Righteousness will go before Him, 

and He will set His footsteps on the path/shall make His footsteps a way.

כפרה על  

החטאים בעבר

בקשה לתיקון  

המצב בהווה

חזון העתיד

Forgiveness 

for the past 

sins

Request for 

improving the 

current 

situation

Vision for the 

future



חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מֹורא זְׁ ֵני ֹקַרח מִּ בְׁ ַנֵצַח לִּ :ַלמְׁ

יב ֶצָך  ' התָ ָרצִּ ית ַיֲעֹקבּתָ ַשבְׁ ַארְׁ בִּ :שְׁ

י ֲעֹון ַעֶמָך תָ ָנָשאג סִּ :ָכל ַחָטאָתם ֶסָלהתָ כִּ

ָרֶתָך  ּתָ ָאַספְׁ ד יבֹוָכל ֶעבְׁ :ֵמֲחרֹון ַאֶפָךתָ ֱהשִּ

עֵ נּושּובֵ ה שְׁ מָ נּוֱאֹלֵהי יִּ ָך עִּ ָהֵפר ַכַעסְׁ :נּווְׁ

עֹוָלם ֶּתֱאַנף בָ ו ֹדר ָוֹדרנּוַהלְׁ ָך לְׁ ֹשְך ַאפְׁ מְׁ :ּתִּ

ַחיֵ ז חּו ָבְךנּוֲהלֹא ַאָּתה ָּתשּוב ּתְׁ מְׁ שְׁ ָך יִּ ַעמְׁ :וְׁ

אֵ ח ֶדָך '  הנּוַהרְׁ ֶּתן לָ ַחסְׁ ֲעָך ּתִּ ֶישְׁ :נּווְׁ

ַדֵבר ָהֵאל הט   ָעה ַמה יְׁ מְׁ יָדיו ' ֶאשְׁ ֶאל ֲחסִּ ַדֵבר ָשלֹום ֶאל ַעמֹו וְׁ י יְׁ כִּ

ָלה סְׁ כִּ ַאל ָישּובּו לְׁ :וְׁ

עֹו  י  שְׁ יֵרָאיו יִּ ֵצנּוַאְך ָקרֹוב לִּ ַארְׁ ֹכן ָכבֹוד בְׁ שְׁ :לִּ

ָגשּו  יא פְׁ ָשלֹום ָנָשקּוֶחֶסד ֶוֱאֶמת נִּ :ֶצֶדק וְׁ

ָמח  יב  צְׁ ָקףֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִּ שְׁ ם נִּ ָּׁשַמיִּ ֶצֶדק מִּ :וְׁ

ֵּתן ַהטֹוב  ' ַגם היג  בּוָלּהיִּ ֵּתן יְׁ ֵצנּו ּתִּ ַארְׁ :וְׁ

ַהֵלְך  יד ָפָניו יְׁ ָעָמיוֶצֶדק לְׁ ֶדֶרְך פְׁ ָיֵשם לְׁ :וְׁ

ה"מזמור פ

91-101( תשסח)מז מגדים". שנינו כאחד"-' תשובת ישראל ותשובת ה:ה"תהילים פ:בני וישי, גזונדהייט

ית  בִּ ָּת שְׁ :ַיֲעֹקבַשבְׁ

יבֹותָ  ֵמֲחרֹון ַאֶפָךֱהשִּ

ֵענּושּוֵבנּו שְׁ ֱאֹלֵהי יִּ

ֲהלֹא ַאָּתה  

ָּתשּוב

ַחֵינּו ּתְׁ

ַאל  ָישּובּווְׁ

ָלה סְׁ כִּ לְׁ

יָת ה ֶצָך' ָרצִּ ַארְׁ

ֹכן ָכבֹוד  שְׁ ֵצנּולִּ ַארְׁ בְׁ

ָמחֵמֶאֶרץֱאֶמת  צְׁ ּתִּ

ֵצנּו ַארְׁ בּוָלּהוְׁ ֵּתן יְׁ :ּתִּ

ן ַהּטֹוב ' ַגם ה: יג, ה"פ תֵּ יִּ

ן ְיבּוָלּה תֵּ נּו תִּ :ְוַאְרצֵּ

י:כ.ד,ו"כויקרא יֶכםְוָנַתתִּ ְׁשמֵּ ָתםגִּ ץְיבּוָלּהָהָאֶרץְוָנְתָנהְבעִּ ןַהָשֶדהְועֵּ תֵּ ְריֹויִּ יקְוַתם...פִּ ֹכֲחֶכםָלרִּ
ןְולֹא תֵּ ץְיבּוָלּהֶאתַאְרְצֶכםתִּ ןלֹאָהָאֶרץְועֵּ תֵּ ְריֹויִּ :פִּ

ץְוָנַתן:כז,ד"ליחזקאל ְריֹוֶאתַהָשֶדהעֵּ ןְוָהָאֶרץפִּ תֵּ יְוָיְדעּוָלֶבַטחַאְדָמָתםַעלְוָהיּוְיבּוָלּהתִּ יכִּ 'הֲאנִּ
י ְברִּ יםֻעָלםֹמטֹותֶאתְבׁשִּ ַצְלתִּ ַּידְוהִּ יםמִּ :ָבֶהםָהֹעְבדִּ

י:יב',חזכריה ןַהֶגֶפןַהָשלֹוםֶזַרעכִּ תֵּ ְרָיּהתִּ ןְוָהָאֶרץפִּ תֵּ ְתנּוְוַהָשַמיִּםְיבּוָלּהֶאתתִּ יַטָלםיִּ ְנַחְלתִּ ֶאתְוהִּ

ית רִּ ֶלהָכלֶאתַהֶזהָהָעםְׁשאֵּ :אֵּ

י ָצרֹות ַרבֹות ְוָרעֹות  : כ, א"ע יַתנִּ ְראִּ ֲאֶׁשר הראיתנו הִּ

י ינִּ יָתׁשּוב תחיינו ְתַחּיֵּ נִּ ְתֹהמֹות ָהָאֶרץ ָתׁשּוב ַתֲעלֵּ :ּומִּ

ָתׁשּוב  ֲהלֹא ַאָתה : ז, ה"פ

נּו ְשְמחּו ָבְךְוַעְמָך ְתַחּיֵּ :  יִּ

ֶמָך : יט', פ ְולֹא ָנסֹוג מִּ

נּו ְקָראְתַחּיֵּ ְמָך נִּ :ּוְבׁשִּ

נּו : ו, ה"ס נּונֹוָראֹות ְבֶצֶדק ַתֲענֵּ ְׁשעֵּ י יִּ ֱאֹלהֵּ

ים ְבָטח ָכל ַקְצוֵּי ֶאֶרץ ְוָים ְרֹחקִּ : :  מִּ

נּו : ט, ט"ע נּוָעְזרֵּ ְׁשעֵּ י יִּ ְדַבר ְכבֹוד  ַעל ֱאֹלהֵּ

ינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך ר ַעל ַחּטֹאתֵּ נּו ְוַכפֵּ ילֵּ :ְׁשֶמָך ְוַהצִּ

נּו : ה, ה"פ נּו  ׁשּובֵּ ְׁשעֵּ י יִּ ֱאֹלהֵּ

ָמנּו ר ַכַעְסָך עִּ :  ְוָהפֵּ

שּוֵבנּו ֱאֹלֵהי 

ֵענּו שְׁ יִּ

ַאְך ָקרֹוב 

יֵרָאיו  עֹולִּ שְׁ יִּ

ֲעָך ֶישְׁ ֶּתןוְׁ ָלנוּתִּ

ֵּתן' ַגם ה ַהטֹוב  יִּ

ֵצנּו  ַארְׁ ֵּתןוְׁ בּוָלּהּתִּ יְׁ

ַעֶמָךָנָשאָת ֲעֹון 

ָך ַעמְׁ חּו ָבְךוְׁ מְׁ שְׁ יִּ

ַדֵבר ָשלֹום   י יְׁ כִּ

יָדיוַעמֹוֶאל  ֶאל ֲחסִּ וְׁ

.קשרים עם ספרים אחרים  

ֶאֶרץ  : יד-יב, ה"פ ֱאֶמת מֵּ

ְצָמח ֶצֶדק ְלָפָניו  ... תִּ

ְך ם ְלֶדֶרְך ְיַהלֵּ :ְפָעָמיוְוָישֵּ

י:יט,ג"מישעיהו ְננִּ ְצָמחַעָתהֲחָדָׁשהֹעֶשההִּ ָדעּוהָ ֲהלֹואתִּ יםַאףתֵּ ְדָברָאשִּ מֹוןֶדֶרְךַבמִּ יׁשִּ :ְנָהרֹותבִּ
ָבַקעָאז:ח,ח"נישעיהו ָרהַוֲאֻרָכְתָךאֹוֶרָךַכַשַחריִּ ְצָמחְמהֵּ ְדֶקָךְלָפֶניָךְוָהַלְךתִּ :ַיַאְסֶפָך'הְכבֹודצִּ

יםְביֵַּׁשעַאְרֶאנּוֶדֶרְךְוָשם:כג',נ נּו:יד.ח,ה"פ:ֱאֹלהִּ ֶתןְוֶיְׁשֲעָךַחְסֶדָך'הַהְראֵּ ם...ָלנּותִּ :ְפָעָמיוְלֶדֶרְךְוָישֵּ

ָשַמיִּם'ה:(ג,ג"נ~)ב,ד"י יףמִּ ְׁשקִּ יַעלהִּ ְראֹותָאָדםְבנֵּ ילֲהיֵּׁשלִּ ֶאֶרץֱאֶמת:יב,ה"פ...ַמְשכִּ ְצָמחמֵּ םְוֶצֶדקתִּ ָשַמיִּ ְׁשָקףמִּ :נִּ

ַדֵבר  י יְׁ ָשלֹוםכִּ

ֶאל  יָדיוֶאל ַעמֹו וְׁ ֲחסִּ

ֵאנּו ה '  ַהרְׁ

ֶדָך ַחסְׁ

ַהֵלְךֶצֶדק ָפָניו יְׁ לְׁ

ָמח ֱאֶמת צְׁ ֶצֶדקֵמֶאֶרץ ּתִּ ם  וְׁ ָּׁשַמיִּ מִּ

ָקף שְׁ נִּ

ָגשּו  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  פְׁ נִּ

ָשלֹום  :ָנָשקּוֶצֶדק וְׁ

כפרה על  

החטאים בעבר

בקשה לתיקון  

המצב בהווה

חזון העתיד

סמיכות המזמור בספר תהלים 

ן : יב, ד"פ ן חֵּ תֵּ ְמַנע לֹא ' הְוָכבֹוד יִּ טֹוביִּ
ְׁשֹכן : יג.י, ה"פ ְׁשעֹו לִּ ָאיו יִּ ירֵּ ָכבֹודַאְך ָקרֹוב לִּ

נּו ן ַהּטֹוב 'ַגם ה... ְבַאְרצֵּ תֵּ נּו יִּ ןְוַאְרצֵּ תֵּ ְיבּוָלּהתִּ

ְך ֶצֶדק ְלָפָניו : יד, ה"פ םְיַהלֵּ ְפָעָמיוְלֶדֶרְךְוָישֵּ ליְֵּלכּו: יב.ח, ד"פ ל ֶאל ָחיִּ ַחיִּ ְמַנע טֹוב ... מֵּ יםלֹא יִּ יםַלֹהְלכִּ ְבָתמִּ

ידֹות : ב, ד"פ ְׁשְכנֹוֶתיָךַמה ְּידִּ ְׁשעֹו : י, ה"פְצָבאֹות' המִּ ָאיו יִּ ירֵּ ְׁשֹכןַאְך ָקרֹוב לִּ נּולִּ ָכבֹוד ְבַאְרצֵּ

ְבַערָלֶנַצחֶּתֱאַנף'הָמהַעד:ה,ט"ע ׁשְכמֹותִּ ְנָאֶתָךאֵּ ְמֹׁשְךָבנּוֶּתֱאַנףַהְלעֹוָלם:ו,ה"פ:קִּ :ָוֹדרְלֹדרַאְפָךתִּ

רֲהָנׁשּוב:יד',טעזרא ְצֹוֶתיָךְלָהפֵּ ןמִּ ְתַחתֵּ יּוְלהִּ בֹותְבַעמֵּ ֶלהַהֹתעֵּ ֲהלֹואָהאֵּ
הַעדָבנּוֶתֱאַנף יןַכלֵּ יתְלאֵּ רִּ יָטהְׁשאֵּ :ּוְפלֵּ

ְמֹׁשְךָבנּוֶתֱאַנףַהְלעֹוָלם:ו,ה"פ :ָוֹדרְלֹדרַאְפָךתִּ

ן ַהּטֹוב ' ַגם ה: יג, ה"פ תֵּ ן ְיבּוָלּהיִּ תֵּ נּו תִּ :ְוַאְרצֵּ ינּוֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה: ז, ז"ס ים ֱאֹלהֵּ נּו ֱאֹלהִּ יבַעָתה:כה,ט"ליחזקאל:ְיָבְרכֵּ ייֲַעֹקבְׁשבּותשביתֶאתָאׁשִּ ַחְמתִּ יתָכלְורִּ בֵּ

ל ְשָראֵּ ייִּ נֵּאתִּ םְוקִּ יְלׁשֵּ :ָקְדׁשִּ
יתָ :ב,ה"פ יתשבותַׁשְבתָ ַאְרֶצָך'הָרצִּ :ַיֲעֹקבְׁשבִּ

ק...:כב,ג"ייחזקאל יּוְלַחזֵּ יָרָׁשעְידֵּ ְלתִּ ַדְרכֹוׁשּובְלבִּ :ְלַהֲחֹיתֹוָהָרעמִּ
י:לב,ח"י תְבמֹותֶאְחֹפץלֹאכִּ יבּו'הֲאֹדָניְנֻאםַהמֵּ ְחיּוְוָהׁשִּ :וִּ

ם:יא,ג"ל יָהָרָׁשעְבמֹותֶאְחֹפץאִּ םכִּ ַדְרכֹוָרָׁשעְבׁשּובאִּ יֶכםׁשּובּוׁשּובּוְוָחָיהמִּ ַדְרכֵּ יםמִּ ...ָהָרעִּ

ָתׁשּוב ְתַחּיֵּנּוֲהלֹא ַאָתה : ז, ה"פ

ְשְמחּו ָבְך :ְוַעְמָך יִּ



דודמלכותעלהתנבא: ... עזראאבן

וחסידגדולחכםבספרדוהיהשתפסק

קוראהיהולאקשהעליוהיההמזמורוזה

זהכיבעבורלשמועיכולהיהולאאותו

הנכבדהשםכנגדידברהמשורר

...קשות

Rabbi Avraham Ibn Ezra: 

…[this mizmor] prophesized about the end of 

the kingdom of David; there was a great wise 

and righteous man in Spain, for whom this 

mizmor was difficult so he would not recite it, 

and he could not hear it [being said], because 

the one who wrote it spoke harshly against 

the Honorable name…
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סוף  

הספר
השלישי

ים ָשָנה" עִּ בְׁ נֹוֵתינּו ָבֶהם שִּ ֵמי שְׁ (  י" )יְׁ

ועל שבעים שנה של גלות בבל ... 

נאמר

(י רבים"חסר בכת, י"רש)
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,  סליחות לערב ראש השנה'צ
רבנו גרשום מאור הגולה: מחברו

"תורה התמימה"י"רש
יָמהה ּתֹוָר  מִּ פַ ַהּתְׁ דּוָמהַאלְׁ ם קְׁ יִּ
י  ֵני נָ ַחלִּ עַ ל  אֵ א פְׁ . ַתָמהה יֹונָ ד בְׁ

דִּ  קְׁ ָנהי שִּ חִּ תְׁ ֵני בִּ עֹוָנהֹשכֵ פְׁ ן מְׁ
ַרחֵ  ֵקיִּ לְׁ ָכל ך ם עֹוסְׁ עֹוָנהֶרגַ בְׁ .ע וְׁ

...

ים  ֵאי ֶצֱאצָ  ידִּ ים  ַהַחסִּ ידִּ מִּ ַתלְׁ ים וְׁ ַחֵברִּ
עּו  בְׁ קְׁ יםם שָ ָקבֹוַע יִּ מּודִּ יץ לִּ בִּ .ַּתרְׁ

ַית מֹוֵעד מֹוֵעד  ֲחזֹות  קִּ רְׁ נּוֵגי מִּ
יַנֵחם ֲאֵבָליו           י ָבא מֹוֵעדוִּ .כִּ
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• 2nd collection of Bnei Korach K2 (84-85; 87-88) and 

89 as dramatic end of Book III

• Mizmor 85 - its structure & messages

• Mizmor 89 – dramatic end of King David (+ Book III) 

as a stimulus for Books IV-V 

• Summary of Books II-III (K1-A1-D2-A2-K2-89)


