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Introductory Note: “Leitwort” & its meaning

ֹלהים ִּל ְׁפנֵיכֶם
ִּ ֱ וַיִּ ְׁשלָ ֵחנִּ י א: ז,בראשית מ"ה
ּול ַהחֲ יֹות לָ כֶם
ְׁ לָ שּום לָ כֶם ְׁשאֵ ִּרית בָ אָ ֶרץ
 וְׁעַ ָּתה ל ֹא אַ ֶּתם ְׁשלַ ְׁח ֶּתם:יטה גְׁ דֹלָ ה
ָ ִֵּל ְׁפל
...ֹלהים
ִּ ֱאֹ ִּתי ֵהנָה כִּ י ָהא

... וַיִּ ְׁשלַ ח יַעֲ קֹ ב ַמ ְׁלאָ כִּ ים ְׁלפָ נָיו אֶ ל עֵ ָשו אָ ִּחיו:ט-ח. ד,בראשית ל"ב
ירא יַעֲ קֹ ב ְׁמאֹ ד ַויֵצֶ ר לֹו ַוי ַַחץ אֶ ת ָהעָ ם אֲ ֶשר ִּאּתֹו וְׁאֶ ת ַהצ ֹאן וְׁאֶ ת
ָ ִּוַי
ֹאמר ִּאם יָבֹוא עֵ ָשו אֶ ל ַה ַמחֲ נֶה
ֶ  וַי:ְׁהגְׁ ַמ ִּלים ִּל ְׁשנֵי ַמחֲ נֹות
ַ ַהבָ ָקר ו
:יטה
ָ ְֵׁהיָה ַה ַמחֲ נֶה ַהנִּ ְׁשאָ ר ִּל ְׁפל
ָ ָהאַ ַחת ו ְִּׁהכָהּו ו

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…

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:

יה וַיִּ ְׁש ַּתחֲ וּו
ָ  ו ִַּּתגַ ש גַ ם לֵ אָ ה וִּילָ ֶד: ז,בראשית ל"ג
:יֹוסף ו ְָׁר ֵחל וַיִּ ְׁש ַּתחֲ וּו
ֵ וְׁאַ ַחר נִּ גַ ש
Bereshit 33, 7: And Leah and her children drew near
and prostrated themselves, and after them, Yosef and
Rachel drew near and prostrated themselves:
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מזמור פ"ג
א

ִּשיר ִּמזְׁ מֹור ְׁלאָ ָסף:

ב

ֹלהים אַ ל דֳּ ִּמי לָ ְך
אֱ ִּ

אַ ל ֶּתחֱ ַרש וְׁאַ ל ִּּת ְׁשקֹ ט אֵ ל:

ג

כִּ י ִּהנֵה אֹויְׁבֶ יָך יֶהֱ ָמיּון

ּומ ַשנְׁ אֶ יָך נ ְָׁשאּו ר ֹאש:
ְׁ

ד

עַ ל עַ ְׁמָך יַעֲ ִּרימּו סֹוד

ְׁוי ְִּׁתיָעֲ צּו עַ ל ְׁצפּונֶיָך:

ה

ידם ִּמגֹוי
אָ ְׁמרּו ְׁלכּו ְׁונַכְׁ ִּח ֵ

וְׁל ֹא יִּזָ כֵר ֵשם י ְִּׁש ָראֵ ל עֹוד:

ו

כִּ י נֹועֲ צּו לֵ ב י ְַׁח ָדו

עָ לֶ יָך ְׁב ִּרית יִּכְׁ רֹתּו:

ז

אלים
אָ הֳּ לֵ י אֱ דֹום ְׁוי ְִּׁש ְׁמעֵ ִּ

מֹואָ ב ו ְַׁהגְׁ ִּרים:

ח

גְׁ בָ ל וְׁעַ מֹון וַעֲ ָמלֵ ק

ְׁפלֶ ֶשת ִּעם יֹ ְׁשבֵ י צֹור:

ט

גַ ם אַ ּׁשּור נִּ ְׁלוָה ִּע ָמם

ָהיּו זְׁ רֹועַ ִּל ְׁבנֵי לֹוט ֶסלָ ה:

י

עֲ ֵשה לָ ֶהם כְׁ ִּמ ְׁדיָן

יס ָרא כְׁ י ִָּבין ְׁבנ ַַחל ִּקישֹון:
כְׁ ִּס ְׁ

יא

נִּ ְׁש ְׁמדּו ְׁבעֵ ין ד ֹאר

ָהיּו ד ֶֹמן לָ אֲ ָד ָמה:

יב

יתמֹו נְׁ ִּדיבֵ מֹו כְׁ עֹ ֵרב וְׁכִּ זְׁ אֵ ב
ִּש ֵ

ּוכְׁ זֶבַ ח ּוכְׁ צַ ְׁלמֻ נָע כָל נְׁ ִּסיכֵמֹו:

יג

יר ָשה לָ נּו
אֲ ֶשר אָ ְׁמרּו נִּ ֲ

ֹלהים:
אֵ ת נְׁ אֹות אֱ ִּ

יד

יתמֹו כַגַ ְׁלגַ ל
ֹלהי ִּש ֵ
אֱ ַ

רּוח:
כְׁ ַקש ִּל ְׁפנֵי ַ

טו

כְׁ אֵ ש ִּּת ְׁבעַ ר יָעַ ר

ּוכְׁ לֶ ָהבָ ה ְּׁתלַ ֵהט ָה ִּרים:

טז

כֵן ִּּת ְׁר ְׁדפֵ ם ְׁב ַסעֲ ֶרָך

ּובסּופָ ְׁתָך ְׁתבַ הֲ לֵ ם:
ְׁ

יז

ֵיהם ָקלֹון
ַמלֵ א ְׁפנ ֶ

וִּיבַ ְׁקשּו ִּש ְׁמָך ה':

יח

ֵיבֹשּו ְׁויִּבָ הֲ לּו עֲ ֵדי עַ ד

ְׁוי ְַׁח ְׁפרּו וְׁי ֹאבֵ דּו:

יט

ְׁוי ְֵׁדעּו כִּ י אַ ָּתה ִּש ְׁמָך ה' ְׁלבַ ֶדָך

עֶ ְׁליֹון עַ ל כָל ָהאָ ֶרץ:

רשעת האויבים
להשמדת ישראל

עונש האויבים
ולבסוף תיקונם

סמיכות המזמור בספר תהלים
פ"ג ,טו.יז :כְ אֵּ ׁש ִּת ְבעַ ר יָעַ ר ּוכְ לֶ הָ בָ ה ְתלַ הֵּ ט הָ ִּרים ...וִּיבַ ְקׁשּו ִּׁש ְמָך ה’:
83,15.17: Like fire that burns the forest, like flames that burn
the mountains ….until they seek Your name Lord

ק"ו ,יז-יחִּ :ת ְפ ַתח אֶ ֶרץ ו ִַּת ְבלַ ע ָד ָתן ו ְַתכַס עַ ל ע ֲַדת אֲ ִּב ָירם :ו ִַּת ְבעַ ר אֵּ ׁש בַ ע ֲָד ָתם לֶ הָ בָ ה ְתלַ הֵּ ט ְר ָׁש ִּעים:
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

פ"ג ,ח :גְ בָ ל וְעַ מֹון ַוע ֲָמלֵּ ק ְפלֶ ֶׁשת ִּעם יֹ ְׁשבֵּ י צֹור:
83, 8: Gebal and Ammon and Amalek, Philistia with the inhabitants of Tyre

פ"ז ,דִּ :הנֵּה ְפלֶ ֶׁשת וְצֹור ִּעם כּוׁש זֶה יֻלַ ד ָׁשם:
87, 4: Behold Philistia and Tyre with Ethiopia, this one was born there

פ"ג ,ג.יח-יט :כִּ י ִּהנֵּה אֹויְבֶ יָך יֶהֱ ָמיּוןֵּ ...יבֹׁשּו ְויִּבָ הֲ לּו ע ֲֵּדי עַ ד ְוי ְַח ְפרּו וְי ֹאבֵּ דּוְ :וי ְֵּדעּו כִּ י אַ ָתה ִּׁש ְמָך ה' ְלבַ ֶדָך עֶ ְליֹון עַ ל כָל הָ אָ ֶרץ:
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.

ּולז ֵַּמר ְל ִּׁש ְמָך עֶ ְליֹון ...כִּ י ִּהנֵּה אֹ יְבֶ יָך ה' כִּ י ִּהנֵּה אֹ יְבֶ יָך י ֹאבֵּ דּו...
צ"ב ,ב.י :טֹוב ְלהֹ דֹות לַ ה' ְ
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
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צ"ה ,ז :וַאֲ נ ְַׁחנּו עַ ם
ַמ ְׁר ִּעיתֹו וְׁצ ֹאן יָדֹו

ִּל ְׁבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

ְׁלאָ ָסף

ְׁל ָדוִּד

ְׁלאָ ָסף (ע"ג-פ"ג)
דברי ה'

ִּל ְׁבנֵי קֹ ַרח (מ"ב-מ"ט)

צ'-ק"ו

ע"ח ,לב.לחְׁ :בכָל ז ֹאת חָ ְׁטאּו עֹוד ...וְׁהּוא ַרחּום ְׁיכַפֵ ר
עָ ֹון וְׁל ֹא י ְַׁש ִּחית ו ְִּׁה ְׁרבָ ה ְׁל ָה ִּשיב אַ פֹו וְׁל ֹא י ִָּעיר כָל חֲ ָמתֹו:
ע"ט ,ו.ח.טְׁ :שפֹ ְך חֲ ָמ ְׁתָך אֶ ל ַהגֹויִּם ...אַ ל ִּּתזְׁ כָר לָ נּו עֲ ֹונֹת
ִּראשֹ נִּ ים ַמ ֵהר י ְַׁק ְׁדמּונּו ַרחֲ ֶמיָך ...ו ְַׁהצִּ ילֵ נּו ְׁוכַפֵ ר עַ ל
ֹאתינּו
חַ ט ֵ
ֹלהים אַ ל דֳּ ִּמי
פ"ג ,ב.ו :אֱ ִּ
לָ ְך אַ ל ֶּתחֱ ַרש וְׁאַ ל ִּּת ְׁשקֹ ט
אֵ ל ...עָ לֶ יָך ְׁב ִּרית יִּכְׁ רֹתּו
ע"ג ,כז :כִּ י
ִּהנֵה ְׁרחֵ ֶקיָך
י ֹאבֵ דּו

צ"ב ,יג :צַ ִּדיק
ַּת ָמר י ְִּׁפ ָרח
כ ָ

פ"ג ,יחֵ :יבֹשּו ְׁויִּבָ הֲ לּו
עֲ ֵדי עַ ד ְׁוי ְַׁח ְׁפרּו
וְׁי ֹאבֵ דּו:

נ' ,טו:
ּוק ָראֵ נִּ י
ְׁ
ְׁביֹום צָ ָרה
אֲ חַ לֶ צְׁ ָך
ּותכ ְַׁב ֵדנִּ י
ְׁ
ע"ג ,ה.יד :ו ְִּׁעם אָ ָדם ל ֹא
ְׁינֻגָעּו ...וָאֱ ִּהי נָגּועַ כָל
ַהיֹום וְׁתֹוכ ְַׁח ִּּתי לַ ְׁב ָק ִּרים:

את
פ"א ,ח :בַ צָ ָרה ָק ָר ָ
וָאֲ חַ ְׁלצֶ ָך אֶ עֶ נְׁ ָך ְׁב ֵס ֶתר ַרעַ ם
פ"ג ,ח :גְׁ בָ ל וְׁעַ מֹון
וַעֲ ָמלֵ ק ְׁפלֶ ֶשת ִּעם יֹ ְׁשבֵ י
צֹור:
ע"ח ,דְ :לדֹור אַ חֲ רֹון ְׁמ ַס ְׁפ ִּרים ְּׁת ִּהלֹות ה'

צ"ב ,י :כִּ י ִּהנֵה
אֹ יְׁבֶ יָך י ֹאבֵ דּו

פ"ז ,דִּ :הנֵה ְׁפלֶ ֶשת וְׁצֹור ִּעם כּוש זֶה יֻלַ ד
ָשם:
פ"ט ,לג:
ּופָ ַק ְׁד ִּּתי ְׁב ֵשבֶ ט
גָעים
ּובנְׁ ִּ
ִּפ ְׁשעָ ם ִּ
עֲ ֹונָם:

ע"ט ,יא.יגָּ :תבֹוא ְׁלפָ נֶיָך אֶ נְׁ ַקת אָ ִּסיר כְׁ גֹ ֶדל זְׁ רֹועֲ ָך
מּותהְ ...לדֹר ָודֹר נְׁ ַספֵ ר ְּׁת ִּהלָ ֶתָך:
הֹותר ְׁבנֵי ְׁת ָ
ֵ

ע"ב ,ד.יב.יח.יט.כ:
יֹושיעַ
ִּי ְׁשפֹ ט עֲ נִּ יֵי עָ ם ִּ
ִּל ְׁבנֵי אֶ ְׁביֹון ...כִּ י יַצִּ יל
אֶ ְׁביֹון ְׁמ ַשּוֵעַ וְׁעָ נִּ י ...
עֹ ֵשה נִּ ְׁפלָ אֹות ְׁלבַ דֹו:
ּובָ רּוְך ֵשם כְׁ בֹודֹו
ְׁלעֹולָ ם ...כָלּו ְׁת ִּפלֹות
ָדוִּד בֶ ן ִּי ָשי

ֹלהים וַיִּ ְׁתעַ בָ ר וַיִּ ְׁמאַ ס ְׁמאֹ ד
ע"ח ,נטָ :ש ַמע אֱ ִּ
ְׁב ִּי ְׁש ָראֵ ל
ע"ט ,ד-וָ :היִּינּו חֶ ְׁרפָ ה ִּל ְׁש ֵכנֵינּו ...עַ ד ָמה ה' ֶּתאֱ נַף לָ נֶצַ ח ִּּת ְׁבעַ ר
כְׁ מֹו אֵ ש ִּקנְׁ אָ ֶתָךְׁ :שפֹ ְך חֲ ָמ ְׁתָך אֶ ל ַהגֹויִּם אֲ ֶשר ל ֹא י ְָׁדעּוָך ...ו ְָׁה ֵשב
יקם חֶ ְׁרפָ ָתם אֲ ֶשר חֵ ְׁרפּוָך אֲ ֹדנָי:
ִּל ְׁש ֵכנֵינּו ִּש ְׁבעָ ַתיִּם אֶ ל חֵ ָ
רּוה כָל עֹ ְׁב ֵרי
יה וְׁאָ ָ
פ' ,יג :לָ ָמה פָ ַרצְׁ ָּת גְׁ ֵד ֶר ָ
ָד ֶרְך:

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

פ"ג ,יז-יט :וִּיבַ ְׁקשּו ִּש ְׁמָך ה'
 ...כִּ י אַ ָּתה ִּש ְׁמָך ה' ְׁלבַ ֶדָך

ק' ,ג :ולא וְׁלֹו אֲ נ ְַׁחנּו
עַ מֹו וְׁצ ֹאן ַמ ְׁר ִּעיתֹו

ספר שני

ספר רביעי

פ"ט ,לט-מז :וְׁאַ ָּתה ָזנ ְַׁח ָּת ו ִַּּת ְׁמאָ ס ִּה ְׁתעַ בַ ְׁר ָּת
ֹתיוַ ...שסֻ הּו כָל
ִּעם ְׁמ ִּשיחֶ ָך ...פָ ַרצְׁ ָּת כָל גְׁ ֵדר ָ
עֹ ְׁב ֵרי ָד ֶרְך ָהיָה חֶ ְׁרפָ ה ִּל ְׁש ֵכנָיו ...עַ ד ָמה ה'
ִּּת ָס ֵתר לָ נֶצַ ח ִּּת ְׁבעַ ר כְׁ מֹו אֵ ש חֲ ָמ ֶתָך:
פ"וְּׁ :ת ִּפלָ ה ְׁל ָדוִּד ...כִּ י עָ נִּ י וְׁאֶ ְׁביֹון אָ נִּ י :כָל גֹויִּם
ית יָבֹואּו ְׁו ִּי ְׁש ַּתחֲ וּו ְׁלפָ נֶיָך אֲ ֹדנָי וִּיכ ְַׁבדּו
אֲ ֶשר עָ ִּש ָ
ִּל ְׁש ֶמָך :כִּ י גָ דֹול אַ ָּתה וְׁעֹ ֵשה נִּ ְׁפלָ אֹות אַ ָּתה
ֹלהים ְׁלבַ ֶדָך...וַאֲ כ ְַׁב ָדה ִּש ְׁמָך ְׁלעֹולָ ם
אֱ ִּ

צ"א ,טו :י ְִּׁק ָראֵ נִּ י
וְׁאֶ עֱ נֵהּו ִּעמֹו אָ נֹכִּ י
ְׁבצָ ָרה אֲ חַ ְׁלצֵ הּו
וַאֲ כ ְַׁב ֵדהּו
צ"א ,י :ל ֹא ְׁתאֻ נֶה
אֵ לֶ יָך ָרעָ ה ְׁונֶגַע ל ֹא
י ְִּׁק ַרב ְׁבאָ הֳּ לֶ ָך
ק"ב ,כא-כב:
ִּל ְׁשמֹעַ אֶ נְׁ ַקת אָ ִּסיר
ְׁלפַ ֵּתחַ ְׁבנֵי
מּותה:
ְׁת ָ
ְׁל ַספֵ ר ְבצִּ ּיֹון ֵּׁשם ה'
ירּוׁשלָ ִּם:
ָ
ּות ִּהלָ תֹו ִּב
ְׁ

אוסף ראשון
לִ בְ נֵי ֹק ַרח
(ספר שני)

הקבלה לשונית או
תוכנית

אוסף שני
לִ בְ נֵי ֹק ַרח
(ספר שלישי)
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*All Your breakers
and wave passed
over me (42, 8)
Coping with man’s
insignificance
grave
(49, 15; 88, 4)
88

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)
87

The King
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saves

Request for
Yearning to God and
atonement:
Because You favored the Temple with the
phrase living God
them (44, 4)
(42, 3.9; 84, 3)
Lord, You showed favor
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to Your land (85, 2)
86

85

84
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(Book III)

You torment me with
all Your breakers,
Selah (88, 8)

88

K1
Korach
Collection
(Book I)

87

86

85

84

Mizmor 85

מזמור פ"ה
:א לַ ְׁמנַצֵ ַח ִּל ְׁבנֵי קֹ ַרח ִּמזְׁ מֹור

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.

Forgiveness
for the past
sins

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.

Request for
improving the
current
situation

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

:ַש ְׁב ָּת ְׁש ִּבית יַעֲ קֹ ב

ית ה' אַ ְׁרצֶ ָך
ָ ָר ִּצ

ב

:אתם ֶסלָ ה
ָ ית כָל ַח ָט
ָ כִּ ִּס

את עֲ ֹון עַ ֶמָך
ָ ָש
ָ נ

ג

:יבֹות ֵמחֲ רֹון אַ פֶ ָך
ָ
הֱ ִּש

אָ ַס ְׁפ ָּת כָל עֶ ְׁב ָר ֶתָך

ד

:ו ְָׁהפֵ ר כַעַ ְׁסָך ִּע ָמנּו

ֹלהי י ְִּׁשעֵ נּו
ֵ ֱשּובֵ נּו א

ה

:ִּּת ְׁמשֹ ְך אַ ְׁפָך ְׁלדֹר ָודֹר

ַה ְׁלעֹולָ ם ֶּתאֱ נַף בָ נּו

ו

:וְׁעַ ְׁמָך י ְִּׁש ְׁמחּו בָ ְך

הֲ ל ֹא אַ ָּתה ָּתשּוב ְּׁת ַחיֵנּו

ז

:ְׁוי ְֶׁשעֲ ָך ִּּת ֶּתן לָ נּו

ַה ְׁראֵ נּו ה' ַח ְׁס ֶדָך

ח

ידיו
ָ אֶ ְׁש ְׁמעָ ה ַמה י ְַׁדבֵ ר ָהאֵ ל ה' כִּ י י ְַׁדבֵ ר ָשלֹום אֶ ל עַ מֹו וְׁאֶ ל חֲ ִּס

ט

:וְׁאַ ל יָשּובּו ְׁלכִּ ְׁסלָ ה

Vision for the
future

חזון העתיד

:ִּל ְׁשכֹן כָבֹוד ְׁבאַ ְׁרצֵ נּו

יראָ יו י ְִּׁשעֹו
ֵ אַ ְך ָקרֹוב ִּל

י

:ָשקּו
ָ ְׁשלֹום נ
ָ צֶ ֶדק ו

ֶח ֶסד וֶאֱ ֶמת נִּ ְׁפגָ שּו

יא

:וְׁצֶ ֶדק ִּמ ָּׁש ַמיִּם נִּ ְׁש ָקף

אֱ ֶמת ֵמאֶ ֶרץ ִּּת ְׁצ ָמח

יב

:וְׁאַ ְׁרצֵ נּו ִּּת ֵּתן יְׁבּולָ ּה

ִּּתן ַהטֹוב
ֵ גַ ם ה' י

יג

:ְׁוי ֵָשם ְׁל ֶד ֶרְך ְׁפעָ ָמיו

צֶ ֶדק ְׁלפָ נָיו י ְַׁהלֵ ְך

יד

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור פ"ה
א

לַ ְׁמנַצֵ ַח ִּל ְׁבנֵי קֹ ַרח ִּמזְׁ מֹור:

ב

ָר ִּצי ָת ה' אַ ְׁרצֶ ָך

ַש ְׁב ָּת ְׁש ִּבית יַעֲ קֹ ב:

ג

ָשא ָת עֲ ֹון עַ ֶמָך
נ ָ

אתם ֶסלָ ה:
כִּ ִּסי ָת כָל ַח ָט ָ

ד

אָ ַס ְׁפ ָּת כָל עֶ ְׁב ָר ֶתָך

הֱ ִּשיבֹו ָת ֵמחֲ רֹון אַ פֶ ָך:

יבֹות ֵמחֲ רֹון אַ פֶ ָך
ָ
הֱ ִּש

ה

ֹלהי י ְִּׁשעֵ נּו
שּובֵ נּו אֱ ֵ

ו ְָׁהפֵ ר כַעַ ְׁסָך ִּע ָמנּו:

ֹלהי ִּי ְׁשעֵ נּו
שּובֵ נּו אֱ ֵ

ו

ַה ְׁלעֹולָ ם ֶּתאֱ נַף בָ נּו

ִּּת ְׁמשֹ ְך אַ ְׁפָך ְׁלדֹר ָודֹר:

ז

הֲ ל ֹא אַ ָּתה ָּתשּוב ְּׁת ַח ֵינּו

וְׁעַ ְׁמָך י ְִּׁש ְׁמחּו בָ ְך:

ח

ַה ְׁראֵ נּו ה' ַח ְׁס ֶדָך

ְׁוי ְֶׁשעֲ ָך ִּּת ֶּתן לָ נּו:

ט

ידיו
אֶ ְׁש ְׁמעָ ה ַמה י ְַׁדבֵ ר ָהאֵ ל ה' כִּ י י ְַׁדבֵ ר ָשלֹום אֶ ל עַ מֹו וְׁאֶ ל חֲ ִּס ָ

כפרה על
החטאים בעבר

ית ה' אַ ְׁרצֶ ָך
ָרצִּ ָ

את עֲֹון עַ ֶמָך
ָש ָ
נ ָ

בקשה לתיקון
המצב בהווה

הֲ ל ֹא אַ ָּתה
ָּתשּוב
ְּׁתחַ יֵנּו

י

יראָ יו י ְִּׁשעֹו
אַ ְך ָקרֹוב ִּל ֵ

ִּל ְׁשכֹן כָבֹוד ְׁבאַ ְׁרצֵ נּו:

יא

ֶח ֶסד וֶאֱ ֶמת נִּ ְׁפגָ שּו

ָשקּו:
ְׁשלֹום נ ָ
צֶ ֶדק ו ָ

יב

אֱ ֶמת ֵמאֶ ֶרץ ִּּת ְׁצ ָמח

וְׁצֶ ֶדק ִּמ ָּׁש ַמיִּם נִּ ְׁש ָקף:

אֱ ֶמת ֵמאֶ ֶרץ ִּּתצְׁ ָמח

יג

ִּּתן ַהטֹוב
גַ ם ה' י ֵ

וְׁאַ ְׁרצֵ נּו ִּּת ֵּתן יְׁבּולָ ּה:

וְׁאַ ְׁרצֵ נּו ִּּת ֵּתן יְׁבּולָ ּה:

יד

צֶ ֶדק ְׁלפָ נָיו י ְַׁהלֵ ְך

ְׁוי ֵָשם ְׁל ֶד ֶרְך ְׁפעָ ָמיו:

פ"ד ,יב :חֵּ ן ְוכָבֹוד י ִֵּּתן ה' ל ֹא י ְִּמנַע טֹוב

פ"ה ,י.יג :אַ ְך ָקרֹוב ִּל ֵּיראָ יו י ְִּׁשעֹו ִּל ְׁשכֹן כָבֹוד
ְבאַ ְרצֵּ נּו ...גַם ה' י ִֵּּתן הַ ּטֹוב וְאַ ְרצֵּ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה

פ"ד ,ח.יב :י ְֵּלכּו ֵּמחַ יִּל אֶ ל חָ יִּל ...ל ֹא י ְִּמנַע טֹוב לַ הֹ ְלכִּ ים ְב ָת ִּמים

פ"ה ,יד :צֶ ֶדק ְלפָ נָיו יְהַ לֵּ ְך ְוי ֵָּשם ְל ֶד ֶרְך ְפעָ ָמיו
פ"ה ,ו :הַ ְלעֹולָ ם ֶּתאֱ נַף בָ נּו ִּת ְמׁשְֹך אַ ְפָך ְלדֹר ָודֹר:

ע"ט ,ט :עָ זְ ֵּרנּו אֱ ֹלהֵּ י י ְִּׁשעֵּ נּו עַ ל ְדבַ ר כְ בֹוד
ֹאתינּו ְל ַמעַ ן ְׁש ֶמָך:
ְׁש ֶמָך וְהַ צִּ ילֵּ נּו ְוכַפֵּ ר עַ ל חַ ּט ֵּ
פ' ,יט :וְל ֹא נָסֹוג ִּמ ֶמ ָך
ּוב ִּׁש ְמָך נִּ ְק ָרא:
ְתחַ ּיֵּנּו ְ

ֹלהים אֱ ֹלהֵּ ינּו:
ס"ז ,ז :אֶ ֶרץ נ ְָתנָה יְבּולָ ּה יְבָ ְרכֵּנּו אֱ ִּ
ֹלהים:
ְשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ֵַּׁשע אֱ ִּ
נ' ,כג :ו ָ

פ"ה ,הׁ :שּובֵּ נּו אֱ ֹלהֵּ י י ְִּׁשעֵּ נּו
וְהָ פֵּ ר כַעַ ְסָך ִּע ָמנּו:
פ"ה ,ז :הֲ ל ֹא אַ ָתה ָתׁשּוב
ְתחַ ּיֵּנּו וְעַ ְמָך י ְִּש ְמחּו בָ ְך:

פ"ה ,יג :גַם ה' י ִֵּּתן הַ ּטֹוב וְאַ ְרצֵּ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה:
פ"ה ,ח.יד :הַ ְראֵּ נּו ה' חַ ְס ֶדָך ְוי ְֶׁשעֲָך ִּת ֶתן לָ נּוְ ...וי ֵָּשם ְל ֶד ֶרְך ְפעָ ָמיו:

י"ד ,ב (~ נ"ג ,ג) :ה' ִּמ ָש ַמיִּם ִּה ְׁש ִּקיף עַ ל ְבנֵּי אָ ָדם ִּל ְראֹות הֲ יֵּׁש ַמ ְשכִּ יל...

כִּ י י ְַׁדבֵ ר ָשלֹום
ידיו
אֶ ל עַ מֹו וְׁאֶ ל חֲ ִּס ָ

אַ ְך ָקרֹוב
יראָ יו ִּי ְׁשעֹו
ִּל ֵ

אֱ ֶמת ֵמאֶ ֶרץ ִּּתצְׁ ָמח וְׁצֶ ֶדק ִּמ ָּׁש ַמיִּם
נִּ ְׁש ָקף
ִּּתן ַהטֹוב
גַ ם ה' י ֵ
וְׁאַ ְׁרצֵ נּו ִּּת ֵּתן יְׁבּולָ ּה
צֶ ֶדק ְׁלפָ נָיו י ְַׁהלֵ ְך

פ"ה ,י :אַ ְך ָקרֹוב ִּל ֵּיראָ יו י ְִּׁשעֹו ִּל ְׁשכֹן כָבֹוד ְבאַ ְרצֵּ נּו

יתנִּ י צָ רֹות ַרבֹות ו ְָרעֹות
ע"א ,כ :אֲ ֶׁשר הראיתנו ִּה ְר ִּא ַ
ּומ ְתהֹ מֹות הָ אָ ֶרץ ָתׁשּוב ַתעֲלֵּ נִּ י:
ָתׁשּוב תחיינו ְתחַ ּיֵּינִּ י ִּ

ְׁוי ְֶׁשעֲ ָך ִּּת ֶּתן לָ נו

חֶ ֶסד וֶאֱ ֶמת נִּ ְׁפגָ שּו
ָשקּו:
צֶ ֶדק ְׁו ָשלֹום נ ָ

חזון העתיד

סמיכות המזמור בספר תהלים

ע"ט ,ה :עַ ד ָמה ה' ֶּתאֱ נַף לָ נֶצַ ח ִּת ְבעַ ר כְ מֹו אֵּ ׁש ִּקנְ אָ ֶתָך:

ַה ְׁראֵ נּו ה'
חַ ְׁס ֶדָך
כִּ י י ְַׁדבֵ ר ָשלֹום
ידיו
אֶ ל עַ מֹו וְׁאֶ ל חֲ ִּס ָ

ִּל ְׁשכֹן כָבֹוד ְׁבאַ ְׁרצֵ נּו

קשרים עם ספרים אחרים

נֹותיָך ה' צְ בָ אֹות
פ"ד ,בַ :מה ּיְ ִּדידֹות ִּמ ְׁשכְ ֶ

ֹלהי
שּובֵ נּו אֱ ֵ
ִּי ְׁשעֵ נּו
וְׁעַ ְׁמָך ִּי ְׁש ְׁמחּו בָ ְך

וְׁאַ ל יָשּובּו
ְׁלכִּ ְׁסלָ ה

וְׁאַ ל יָשּובּו ְׁלכִּ ְׁסלָ ה:

נֹוראֹות ְבצֶ ֶדק ַת ֲענֵּנּו אֱ ֹלהֵּ י י ְִּׁשעֵּ נּו
ס"ה ,וָ :
ִּמ ְבטָ ח כָל ַקצְ וֵּי אֶ ֶרץ ְויָם ְרחֹ ִּקים: :

ַש ְׁב ָּת ְׁש ִּבית יַעֲ קֹ ב:

פ"ה ,יב :אֱ ֶמת ֵּמאֶ ֶרץ ִּתצְ ָמח וְצֶ ֶדק ִּמ ָש ַמיִּם נִּ ְׁש ָקף:

.

ויקרא כ"ו ,ד.כְ :ונ ַָת ִּתי גִּ ְׁש ֵּמיכֶם ְב ִּע ָתם ְונ ְָתנָה הָ אָ ֶרץ יְבּולָ ּה וְעֵּ ץ הַ ָש ֶדה י ִֵּּתן ִּפ ְריֹו ...ו ְַתם לָ ִּריק כֹחֲ כֶם
וְל ֹא ִּת ֵּתן אַ ְרצְ כֶם אֶ ת יְבּולָ ּה וְעֵּ ץ הָ אָ ֶרץ ל ֹא י ִֵּּתן ִּפ ְריֹו:
יחזקאל ל"ד ,כזְ :ונ ַָתן עֵּ ץ הַ ָש ֶדה אֶ ת ִּפ ְריֹו וְהָ אָ ֶרץ ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה וְהָ יּו עַ ל אַ ְד ָמ ָתם לָ בֶ טַ ח ְוי ְָדעּו כִּ י אֲ נִּי ה'
עֹב ִּדים בָ הֶ ם:
ְב ִּׁש ְב ִּרי אֶ ת מֹטֹות עֻלָ ם ו ְִּהצַ ְל ִּתים ִּמּיַד הָ ְ
זכריה ח' ,יב :כִּ י ז ֶַרע הַ ָשלֹום הַ גֶפֶ ן ִּת ֵּתן פִּ ְריָּה וְהָ אָ ֶרץ ִּת ֵּתן אֶ ת יְבּולָ ּה וְהַ ָשמַ יִּם י ְִּתנּו טַ לָ ם ו ְִּהנְ חַ ְל ִּתי אֶ ת
ְׁשאֵּ ִּרית הָ עָ ם הַ זֶה אֶ ת כָל אֵּ לֶ ה:
יׁשמֹון נְהָ רֹות:
ישעיהו מ"ג ,יטִּ :הנְ נִּ י עֹ ֶשה חֲ ָד ָׁשה עַ ָתה ִּתצְ ָמח הֲ לֹוא ֵּת ָדעּוהָ אַ ף אָ ִּשים בַ ִּמ ְדבָ ר ֶד ֶרְך ִּב ִּ
אֹורָך וַאֲ רֻ כ ְָתָך ְמהֵּ ָרה ִּתצְ ָמח וְהָ לַ ְך ְלפָ נֶיָך צִּ ְד ֶקָך כְ בֹוד ה' יַאַ ְספֶ ָך:
ַשחַ ר ֶ
ישעיהו נ"ח ,ח :אָ ז יִּבָ ַקע כ ַ

פ"ה ,יג :גַם ה' י ִֵּּתן הַ ּטֹוב
וְאַ ְרצֵּ נּו ִּת ֵּתן יְבּולָ ּה:

פ"ה ,יב-יד :אֱ ֶמת ֵּמאֶ ֶרץ
ִּתצְ ָמח  ...צֶ ֶדק ְלפָ נָיו
יְהַ לֵּ ְך ְוי ֵָּשם ְל ֶד ֶרְך ְפעָ ָמיו:

ּול ִּה ְתחַ ֵּתן ְבעַ מֵּ י הַ תֹעֵּ בֹות הָ אֵּ לֶ ה הֲ לֹוא
ֹותיָך ְ
עזרא ט' ,יד :הֲ נָׁשּוב ְלהָ פֵּ ר ִּמצְ ֶ
ּופלֵּ יטָ ה:
ֶתאֱ נַף בָ נּו עַ ד כַלֵּ ה ְלאֵּ ין ְׁשאֵּ ִּרית ְ

פ"ה ,ו :הַ ְלעֹולָ ם ֶתאֱ נַף בָ נּו ִּת ְמׁשְֹך אַ ְפָך ְלדֹר ָודֹר:

יחזקאל ל"ט ,כה :עַ ָתה אָ ִּׁשיב אֶ ת שבית ְׁשבּות יַעֲקֹ ב ו ְִּרחַ ְמ ִּתי כָל בֵּ ית
ֵּאתי ְל ֵּׁשם ָק ְד ִּׁשי:
י ְִּש ָראֵּ ל ו ְִּקנ ִּ

ית ה' אַ ְרצֶ ָך ַׁש ְב ָת שבות ְׁש ִּבית ַיעֲקֹ ב:
פ"ה ,בָ :רצִּ ָ

ּולחַ זֵּ ק י ְֵּדי ָר ָׁשע ְל ִּב ְל ִּתי ׁשּוב ִּמ ַד ְרכֹו הָ ָרע ְלהַ חֲ יֹ תֹו:
יחזקאל י"ג ,כבְ ... :
י"ח ,לב :כִּ י ל ֹא אֶ ְחפֹ ץ ְבמֹות הַ ֵּמת נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי ה' וְהָ ִּׁשיבּו ו ְִּחיּו:
ל"ג ,יאִּ :אם אֶ ְחפֹ ץ ְבמֹות הָ ָר ָׁשע כִּ י ִּאם ְבׁשּוב ָר ָׁשע ִּמ ַד ְרכֹו וְחָ יָה ׁשּובּו ׁשּובּו ִּמ ַד ְרכֵּיכֶם הָ ָר ִּעים...

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

פ"ה ,ז :הֲ ל ֹא אַ ָתה ָתׁשּוב ְתחַ ּיֵּנּו
וְעַ ְמָך י ְִּש ְמחּו בָ ְך:

 התנבא על מלכות דוד... :אבן עזרא
שתפסק והיה בספרד חכם גדול וחסיד
וזה המזמור היה עליו קשה ולא היה קורא
אותו ולא היה יכול לשמוע בעבור כי זה
המשורר ידבר כנגד השם הנכבד
...קשות

89
פ" ט

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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השלישי
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סיפור תפילין של אברהם גזונדהייט באושוויץ
נֹותינּו בָ ֶהם ִּש ְׁב ִּעים ָשנָה" (י)
"י ְֵׁמי ְׁש ֵ
 ...ועל שבעים שנה של גלות בבל
נאמר

צ' סליחות לערב ראש השנה,
מחברו :רבנו גרשום מאור הגולה

רש"י "תורה התמימה"
דּומה
אַ ְׁלפַ יִּם ְׁק ָ
ימה
ּתֹורה ַה ְּׁת ִּמ ָ
ָ
ְׁבעַ ד יֹו ָנה ַת ָמה.
חַ ִּלי ָנא ְׁפנֵי אֵ ל
ְׁפנֵי שֹ ֵכן ְׁמעֹונָה
ִּש ְׁק ִּדי ִּב ְׁת ִּחנָה
ְׁבכָל ֶרגַ ע וְׁעֹונָה.
עֹוס ֵק ִּיך
ְׁל ַרחֵ ם ְׁ
...
ְׁת ְׁל ִּמ ִּידים
חַ בֵ ִּרים ו ַ
צֶ אֱ צָ אֵ י ַהחַ ִּס ִּידים
מּודים.
ַּת ְׁר ִּביץ ִּל ִּ
ָקבֹועַ י ְִּׁק ְׁבעּו ָשם
חֲ זֹות ִּק ְׁריַת מֹועֵ ד נּוגֵי ִּממֹועֵ ד
כִּ י בָ א מֹועֵ ד.
וִּינַחֵ ם אֲ בֵ לָ יו
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Summary
• 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)
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