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דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

)”(“Sitz im Leben

)”(“Sitz in der Literatur
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דויד המלך  – 24שלמה בנו יבנה את הבית

דוד לא יבנה את המקדש כי חטא עם בת שבוע ושפך דמים רבים; שלמה
בנו יבנה את המקדש אשר הכין לו דוד (שמ"ב ז'; דה"א כ"ב ,ה-יט)
דוד = בעל תשובהRe



אסף –  12משוררי ְמל ְֻמ ֵדי ִׁשיר לַ ה' במקדש

ְש ֵּרי ַהצָּ בָּ א לַ עֲ ב ָֹּדה ִל ְבנֵּי אָּ סָּ ף
דברי הימים א כ"ה ,ז-טַ :וי ְַב ֵּדל ָּדוִיד ו ָּ
ּוב ְמצִ ְל ָּתיִםַ ...וי ְִהי ִמ ְספָּ ָּרם ִעם
ימן וִידּותּון ַהנִ ְב ִאים ְבכִ נֹרֹות ִבנְ בָּ ִלים ִ
ו ְֵּה ָּ
אֲ חֵּ יהֶ ם ְמל ְֻמ ֵּדי ִשיר לַ ה' כָּל ַה ֵּמ ִבין ...כ ַָּקטֹ ן ַכגָּדֹול ֵּמ ִבין ִעם ַת ְל ִמידַ :ויֵּצֵּ א
יֹוסף גְ ַד ְליָּהּו ַה ֵּשנִ י הּוא וְאֶ ָּחיו ּובָּ נָּיו ְשנֵּים עָּ ָּשר:
גֹורל הָּ ִראשֹון ְלאָּ סָּ ף ְל ֵּ
הַ ָּ
משנה ערכין פ"ב מ"ו" :אין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן";
תלמוד שם י"ג ע"ב על פי  12בניו של אסף בדה"א כ"ה ,ט.



לבני קרח  –12השוערים במקדש

דברי הימים א כ"ו ,א.יטְ :ל ַמ ְח ְלקֹות ְלשֹ עֲ ִרים לַ ָּק ְר ִחים ְמ ֶשלֶ ְמיָּהּו בֶ ן קֹ ֵּרא
ִמן ְבנֵּי אָּ סָּ ף ...אֵּ לֶ ה ַמ ְח ְלקֹות ַהשֹ עֲ ִרים ִל ְבנֵּי ַה ָּק ְר ִחי ו ְִל ְבנֵּי ְמ ָּר ִרי:

(“Sitz im Leben”)

King David is surrounded in the Temple

with the Leviim Asaf and Sons of Korach
(“Sitz in der Literatur”)

 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
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Mizmor 51
1 For the conductor, a song of David: 2 When Nathan the
prophet came to him after he had been with Bat-Sheva.
3 Be gracious to me, O God, as befits Your kindness; in keeping
with Your abundant mercies, erase my transgressions. 4 Wash
me thoroughly of my iniquity and purify me of my sin. 5 For I
know my transgressions, and my sin is always before me. 6
Against You alone I have sinned, and I have done that which is
evil in Your eyes, so You are justified in Your words, and right in
Your judgment. 7 Indeed, I was formed with iniquity, and in sin
my mother conceived me. 8 Indeed, You desire truth be in the
hidden places, and in the concealed place within me You teach
me wisdom. 9 Purify me with hyssop, and I will become pure;
wash me, and I will become whiter than snow. 10 Make me hear
joy and gladness; let the bones that You crushed rejoice. 11
Hide Your face from my sins, and erase all my iniquities.

מזמור נ"א
Background to
the Mizmor

Forgiveness &
purification
from the sin

12 Create for me a pure heart, O God, and renew a steadfast
spirit within me. 13 Do not cast me away from before You, and
do not take Your holy spirit from me. 14 Restore to me the joy
of Your salvation, and let a generous spirit support me. 15 I will
teach transgressors Your ways, and sinners will return to You. 16
Save me from bloodshed, O God, the God of my salvation; let
my tongue sing praises of Your righteousness. 17 O Lord, open
my lips, so that my mouth may declare Your praise. 18 For You
do not desire me to offer a sacrifice, You are not pleased by a
burnt offering. 19 The sacrifices to God are a broken spirit; O
God, You will not reject a broken and crushed heart.

Return to God
in purity

20 Show Your favor to Zion; build the walls of Jerusalem. 21
Then You will desire sacrifices of righteousness, burnt offerings
and whole burnt offerings; then they will offer young bulls upon
Your altar.

Prayer for the
building of
Jerusalem

:פתיח
חטא דוד
ובת שבע

כפרה
וטהרה
מהחטא
בעבר

טהרה
לבריאה
חדשה
לעתיד

חזון
העתיד

: כ,תהלים נ"א
יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת צִ יֹון
ִ ֵּה
:ְרּושלָּ ִם
ָּ ִת ְבנֶה חֹומֹות י

:לַ ְמנַצֵּ ַח ִמזְ מֹור ְל ָּדוִד

א

:כַאֲ ֶשר בָּ א אֶ ל בַ ת ָּשבַ ע

ְבבֹוא אֵּ לָּ יו נ ָָּּתן ַהנ ִָּביא

ב

:כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמ ֵּחה ְפ ָּשעָּ י

ֹלהים כְ ַח ְס ֶדָך
ִ ֱָּחנֵּנִ י א

ג

:אתי ַטהֲ ֵּרנִ י
ִ ּומ ַח ָּט
ֵּ

ֶה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י

ד

:אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמיד
ִ ו ְַח ָּט

כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע

ה

יתי
ִ ו ְָּה ַרע ְבעֵּ ינֶיָך עָּ ִש

אתי
ִ ְלָך ְלבַ ְדָך ָּח ָּט

ו

:ִתזְ כֶה ְב ָּש ְפ ֶטָך

ְל ַמעַ ן ִת ְצ ַדק ְב ָּד ְב ֶרָך

:ּוב ֵּח ְטא יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמי
ְ

ֵּהן ְבעָּ וֹון חֹולָּ ְל ִתי

ז

:תֹודיעֵּ נִ י
ִ ּוב ָּסתֻ ם ָּחכְ ָּמה
ְ

ֵּהן אֱ ֶמת ָּחפַ ְצ ָּת בַ טֻ חֹות

ח

:ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין
ִ ְתכ ְַב ֵּסנִ י

ְת ַח ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר

ט

:ית
ָּ ִָּתגֵּ ְלנָּה עֲ צָּ מֹות ִדכ

ַת ְש ִמיעֵּ נִ י ָּששֹון ו ְִש ְמ ָּחה

י

:ֹתי ְמ ֵּחה
ַ ְוכָּל עֲ ֹונ

ַה ְס ֵּתר פָּ נֶיָך ֵּמחֲ ָּטאָּ י

יא

:ְרּוח נָּכֹון ַח ֵּדש ְב ִק ְר ִבי
ַ ו

ֹלהים
ִ ֱלֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי א

יב

:ְרּוח ָּק ְד ְשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י
ַ ו

אַ ל ַת ְש ִליכֵּנִ י ִמ ְלפָּ נֶיָך

יג

:ְרּוח נְ ִדיבָּ ה ִת ְס ְמכֵּנִ י
ַ ו

ָּה ִשיבָּ ה ִלי ְששֹון י ְִשעֶ ָך

יד

:ו ְַח ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו

אֲ לַ ְמ ָּדה פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך

טו

:ֹלהי ְתשּועָּ ִתי ְת ַרנֵּן ְלשֹונִ י ִצ ְד ָּק ֶתָך
ֵּ ֱֹלהים א
ִ ֱַה ִצילֵּ נִ י ִמ ָּד ִמים א

טז

:ּופי יַגִ יד ְת ִהלָּ ֶתָך
ִ

אֲ ֹדנָּי ְשפָּ ַתי ִת ְפ ָּתח

יז

:עֹולָּ ה ל ֹא ִת ְרצֶ ה

כִ י ל ֹא ַת ְחפֹ ץ זֶבַ ח וְאֶ ֵּתנָּה

יח

:ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה
ִ ֱלֵּ ב נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה א

רּוח נִ ְשבָּ ָּרה
ַ
ֹלהים
ִ ֱזִ ְב ֵּחי א

יט

:ְרּושלָּ ִם
ָּ ִת ְבנֶה חֹומֹות י

יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון
ִ ֵּה

כ

:אָּ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְב ֵּחי צֶ ֶדק עֹולָּ ה ְוכ ִָּליל אָּ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָּ ִרים

כא

מזמור נ"א

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

א

לַ ְמנַצֵּ ַח ִמזְ מֹור ְל ָּדוִד:

ב

ְבבֹוא אֵּ לָּ יו נ ָָּּתן ַהנ ִָּביא

כַאֲ ֶשר בָּ א אֶ ל בַ ת ָּשבַ ע:

ג

ֹלהים כְ ַח ְס ֶדָך
ָּחנֵּנִ י אֱ ִ

כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמ ֵּחה ְפ ָּשעָּ י:

ד

ֶה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י

אתי ַטהֲ ֵּרנִ י:
ּומ ַח ָּט ִ
ֵּ

ה

כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע

אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמיד:
ו ְַח ָּט ִ

ו

אתי
ְלָך ְלבַ ְדָך ָּח ָּט ִ

יתי
ו ְָּה ַרע ְבעֵּ ינֶיָך עָּ ִש ִ

ְל ַמעַ ן ִת ְצ ַדק ְב ָּד ְב ֶרָך

ִתזְ כֶה ְב ָּש ְפ ֶטָך:

ז

ֵּהן ְבעָּ וֹון חֹולָּ ְל ִתי

ּוב ֵּח ְטא יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמי:
ְ

ח

ֵּהן אֱ ֶמת ָּחפַ ְצ ָּת בַ טֻ חֹות

תֹודיעֵּ נִ י:
ּוב ָּסתֻ ם ָּחכְ ָּמה ִ
ְ

ט

ְת ַח ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר

ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין:
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ

י

ַת ְש ִמיעֵּ נִ י ָּששֹון ו ְִש ְמ ָּחה

ית:
ָּתגֵּ ְלנָּה עֲ צָּ מֹות ִדכִ ָּ

יא

ַה ְס ֵּתר פָּ נֶיָך ֵּמחֲ ָּטאָּ י

ֹתי ְמ ֵּחה:
ְוכָּל עֲ ֹונ ַ

יב

ֹלהים
לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי אֱ ִ

ְרּוח נָּכֹון ַח ֵּדש ְב ִק ְר ִבי:
ו ַ

יג

אַ ל ַת ְש ִליכֵּנִ י ִמ ְלפָּ נֶיָך

ְרּוח ָּק ְד ְשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י:
ו ַ

יד

ָּה ִשיבָּ ה ִלי ְששֹון י ְִשעֶ ָך

ְרּוח נְ ִדיבָּ ה ִת ְס ְמכֵּנִ י:
ו ַ

טו

אֲ לַ ְמ ָּדה פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך

ו ְַח ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו:

טז

ֹלהי ְתשּועָּ ִתי ְת ַרנֵּן ְלשֹונִ י ִצ ְד ָּק ֶתָך:
ֹלהים אֱ ֵּ
ַה ִצילֵּ נִ י ִמ ָּד ִמים אֱ ִ

פתיח:
חטא דוד
ובת שבע

כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמחֵּ ה ְפ ָּשעָּ י

אתי ַטהֲ ֵּרנִ י
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ
כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע

ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ
ֹתי ְמחֵּ ה
ְוכָּל עֲ ֹונ ַ

וְרּוחַ נָּכֹון
וְרּוחַ ָּק ְד ְשָך
וְרּוחַ נְ ִדיבָּ ה

יח
יט

רּוח נִ ְשבָּ ָּרה
ַ
ֹלהים
זִ ְב ֵּחי אֱ ִ

ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה:
לֵּ ב נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ

כ

יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון
ֵּה ִ

ְרּושלָּ ִם:
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ

כא

אָּ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְב ֵּחי צֶ ֶדק עֹולָּ ה ְוכ ִָּליל אָּ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָּ ִרים:

טהרה
לבריאה
חדשה
לעתיד
רּוחַ
נִ ְשבָּ ָּרה

ְתחַ ְטאֵּ נִ י
ְבאֵּ זֹוב
וְאֶ ְט ָּהר
ַה ְס ֵּתר
פָּ נֶיָך
ֵּמחֲ ָּטאָּ י

לֵּ ב ָּטהֹור

כִ י ל ֹא ַת ְחפֹ ץ זֶבַ ח וְאֶ ֵּתנָּה

אתי
ְלָך ְלבַ ְדָך חָּ ָּט ִ

ֵּהן אֱ ֶמת
חָּ פַ צְ ָּת
בַ טֻ חֹות

ְתחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר

עֹולָּ ה ל ֹא ִת ְרצֶ ה:

אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמיד
וְחַ ָּט ִ

נ"א ,וְ :ל ַמעַ ן ִתצְ ַדק ְב ָּד ְב ֶרָך ִתזְ כֶה
ְב ָּש ְפ ֶטָך
אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמיד
נ"א ,ה :וְחַ ָּט ִ

נ"א ,כא :אָּ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְבחֵּ י צֶ ֶדק עֹולָּ ה
ְעֹוֹלתיָך
ֶ
נ' ,ח-ט :ל ֹא עַ ל זְ בָּ חֶ יָך אֹוכִ יחֶ ָך ו
יתָך פָּ ר...
ְלנֶגְ ִדי ָּת ִמיד :ל ֹא אֶ ַקח ִמבֵּ ְ
ְוכ ִָּליל אָּ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָּ ִרים
ּופי יַגִ יד
נ"א ,טז-יזְ :ת ַרנֵּן ְלשֹונִ י צִ ְד ָּק ֶתָך :אֲ ֹדנָּי ְשפָּ ַתי ִת ְפ ָּתח ִ
ּולשֹונְ ָך ַתצְ ִמיד ִמ ְר ָּמה:
נ' ,יטִ :פיָך ָּשלַ ְח ָּת ְב ָּרעָּ ה ְ
ְת ִהלָּ ֶתָך:
נ' ,ו.חַ :ויַגִ ידּו ָּש ַמיִם צִ ְדקֹו...ל ֹא עַ ל זְ בָּ חֶ יָך אֹוכִ יחֶ ָך
נ"א ,כא ... :אָּ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְבחֵּ י צֶ ֶדק
ֹלהים:
ֵּשע אֱ ִ
תֹודה ְיכ ְַב ָּדנְ נִ י ְו ָּשם ֶד ֶרְך אַ ְראֶ נּו ְבי ַ
ָּ
נ' ,כג :זֹבֵּ חַ
נ"א ,יד-טוָּ :ה ִשיבָּ ה ִלי ְששֹון ִי ְשעֶ ָך ...אֲ לַ ְמ ָּדה פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך

ַת ְש ִמיעֵּ נִ י
ָּששֹון
ְו ִש ְמחָּ ה

ָּה ִשיבָּ ה
ִלי ְששֹון
ִי ְשעֶ ָך
אֲ לַ ְמ ָּדה
פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך
וְחַ ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך
יָּשּובּו

ְל ַמעַ ן
ִתצְ ַדק
ְב ָּד ְב ֶרָך

כִ י ל ֹא ַת ְחפֹ ץ זֶבַ ח
וְאֶ ֵּתנָּה עֹולָּ ה ל ֹא ִת ְרצֶ ה

יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך...אָּ ז
ֵּה ִ
ַת ְחפֹ ץ זִ ְבחֵּ י צֶ ֶדק עֹולָּ ה

קשרים עם ספרים אחרים

ְתחַ ְטאֵּ נִ י
ְבאֵּ זֹוב
וְאֶ ְט ָּהר
לֵּ ב ָּטהֹור
ְב ָּרא ִלי
ֹלהים
אֱ ִ

ָּתגֵּ ְלנָּה
ית
עֲ צָּ מֹות ִדכִ ָּ
לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא
ֹלהים
ִלי אֱ ִ
וְרּוחַ נָּכֹון...
וְרּוחַ ָּק ְד ְשָך...
וְרּוחַ נְ ִדיבָּ ה

וְחַ ָּט ִאים
אֵּ לֶ יָך
יָּשּובּו

לֵּ ב נִ ְשבָּ ר
חזון
העתיד

אתי
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ
ַטהֲ ֵּרנִ י

ּובחֵּ ְטא יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמי
ְ

תֹודיעֵּ נִ י
ּוב ָּסתֻ ם חָּ כְ ָּמה ִ
ְ

יז

ְעֹוֹלתיָך ְלנֶגְ ִדי ָּת ִמיד
ֶ
נ' ,ח :ו

כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י
אתי
ֵאדָ ע וְחַ ָּט ִ
נֶגְ ִדי ָּת ִמיד

כפרה
וטהרה
מהחטא
בעבר

אֲ ֹדנָּי ְשפָּ ַתי ִת ְפ ָּתח

סמיכות המזמור בספר תהלים

אתי ַטהֲ ֵּרנִ י
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ

ֶה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י

ּופי יַגִ יד ְת ִהלָּ ֶתָך:
ִ

ֹלהים שֹפֵּ ט הּוא ֶסלָּ הִ :ש ְמעָּ ה עַ ִמי וַאֲ ַדבֵּ ָּרה...
נ' ,ו-זַ :ויַגִ ידּו ָּש ַמיִם צִ ְדקֹו כִ י אֱ ִ

ָּתן ַהנ ִָּביא
ְבבֹוא אֵּ לָּ יו נ ָּ

כַאֲ ֶשר בָּ א אֶ ל בַ ת ָּשבַ ע

ְת ַרנֵּן
ְלשֹונִ י
צִ ְד ָּק ֶתָך
ֹלהים
זִ ְבחֵּ י אֱ ִ
רּוחַ נִ ְשבָּ ָּרה
לֵּ ב נִ ְשבָּ ר
וְנִ ְדכֶה
ֹלהים ל ֹא
אֱ ִ
ִת ְבזֶה:
אָּ ז ַת ְחפֹ ץ
זִ ְבחֵּ י
צֶ ֶדק

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.

אמר
ֶ ֹ ָּתן אֶ ל ָּדוִד ַו ָּיב ֹא אֵּ לָּ יו וַי
ָּ  (א) וַיִ ְשלַ ח ה' אֶ ת נ:שמואל ב י"ב
) (ב:לֹו ְשנֵּי אֲ נ ִָּשים ָּהיּו ְב ִעיר אֶ חָּ ת אֶ חָּ ד עָּ ִשיר וְאֶ חָּ ד ָּראש
 (ג) וְלָּ ָּרש אֵּ ין כֹל כִ י ִאם:ְלעָּ ִשיר ָּהיָּה צ ֹאן ּובָּ ָּקר ַה ְרבֵּ ה ְמאֹ ד
כִ ְב ָּשה אַ חַ ת ְק ַט ָּנה אֲ ֶשר ָּקנָּה ַויְחַ ֶי ָּה ו ִַתגְ ַדל ִעמֹו ו ְִעם בָּ נָּיו י ְַח ָּדו
) (ד:ּובחֵּ יקֹו ִת ְשכָּב ו ְַת ִהי לֹו כְ בַ ת
ְ ּומ ֹכסֹו ִת ְש ֶתה
ִ ִמ ִפתֹו ת ֹאכַל
ּומ ְב ָּקרֹו לַ עֲ שֹות
ִ ַו ָּיב ֹא ֵּהלֶ ְך ְל ִאיש ֶהעָּ ִשיר ַו ַי ְחמֹל לָּ ַקחַ ת ִמצ ֹאנֹו
לָּ אֹ ֵּרחַ ַהבָּ א לֹו וַיִ ַקח אֶ ת כִ ְב ַשת ָּה ִאיש ָּה ָּראש ַו ַיעֲ ֶש ָּה לָּ ִאיש
'ָּתן חַ י ה
ָּ אמר אֶ ל נ
ֶ ֹ  (ה) וַיִ חַ ר אַ ף ָּדוִד בָּ ִאיש ְמאֹ ד וַי:ַהבָּ א אֵּ לָּ יו
ְשלֵּ ם
ַ  (ו) וְאֶ ת ַהכִ ְב ָּשה י:כִ י בֶ ן ָּמוֶת ָּה ִאיש ָּהעֹ ֶשה ז ֹאת
:אַ ְרבַ ְע ָּתיִם עֵּ ֶקב אֲ ֶשר עָּ ָּשה אֶ ת ַה ָּדבָּ ר ַהזֶ ה וְעַ ל אֲ ֶשר ל ֹא חָּ ָּמל
ֹלהי י ְִש ָּראֵּ ל
ֵּ ֱָּתן אֶ ל ָּדוִד אַ ָּתה ָּה ִאיש כֹה אָּ ַמר יְקֹ וָּק א
ָּ אמר נ
ֶ ֹ (ז) וַי
:אָּ נֹכִ י ְמ ַש ְח ִתיָך ְל ֶמלֶ ְך עַ ל י ְִש ָּראֵּ ל וְאָּ נֹכִ י ִהצַ ְל ִתיָך ִמ ַיד ָּשאּול
יקָך וָּאֶ ְתנָּה
ֶ ֵּ(ח) וָּאֶ ְתנָּה ְלָך אֶ ת בֵּ ית אֲ ֹדנֶיָך וְאֶ ת נְ ֵּשי אֲ ֹדנֶיָך ְבח
ִיהּודה ו ְִאם ְמעָּ ט וְאֹ ִספָּ ה ְלָך ָּכ ֵּה ָּנה
ָּ ְלָך אֶ ת בֵּ ית י ְִש ָּראֵּ ל ו
ית אֶ ת ְדבַ ר ה' לַ עֲ שֹות ָּה ַרע ְבעֵּ ינַי אֵּ ת
ָּ ִ (ט) ַמדּועַ בָּ ז:ְוכ ֵָּּה ָּנה
ית בַ חֶ ֶרב וְאֶ ת ִא ְשתֹו לָּ ַק ְח ָּת ְלָך ְל ִא ָּשה וְאֹ תֹו
ָּ ִאּור ָּיה ַה ִח ִתי ִהכ
ִ
'אתי לַ ה
ִ ָּתן חָּ ָּט
ָּ אמר ָּדוִד אֶ ל נ
ֶ ֹ  (יג) וַי...:ָּה ַרגְ ָּת ְבחֶ ֶרב ְבנֵּי עַ מֹון
) (טז...:אתָך ל ֹא ָּתמּות
ְ ָּתן אֶ ל ָּדוִד גַם ה' ֶהעֱ ִביר חַ ָּט
ָּ אמר נ
ֶ ֹ ס וַי
ֹלהים ְבעַ ד ַה ָּנעַ ר ַו ָּיצָּ ם ָּדוִד צֹום ּובָּ א וְלָּ ן
ִ ֱַויְבַ ֵּקש ָּדוִד אֶ ת ָּהא
אמר ְבעֹוד ַה ֶילֶ ד חַ י צַ ְמ ִתי וָּאֶ ְב ֶכה כִ י
ֶ ֹ  (כב) וַי...:ְשכַב אָּ ְרצָּ ה
ָּ ו
 (כג) וְעַ ָּתה ֵּמת לָּ ָּמה זֶ ה:יֹודעַ וְחַ ַננִ י ה' וְחַ י ַה ָּילֶ ד
ֵּ אָּ ַמ ְר ִתי ִמי
:אֲ נִ י צָּ ם ַהאּוכַל לַ הֲ ִשיבֹו עֹוד אֲ נִ י הֹ לֵּ ְך אֵּ לָּ יו וְהּוא ל ֹא יָּשּוב אֵּ לָּ י
יה וַיִ ְשכַב ִע ָּמּה
ָּ ֶ(כד) ַו ְינַחֵּ ם ָּדוִד אֵּ ת בַ ת ֶשבַ ע ִא ְשתֹו ַו ָּיב ֹא אֵּ ל
) (כה:ו ֵַּתלֶ ד בֵּ ן ויקרא ו ִַת ְק ָּרא אֶ ת ְשמֹו ְשֹלמֹה ַוה' אֲ ֵּהבֹו
:'ָּתן ַה ָּנ ִביא וַיִ ְק ָּרא אֶ ת ְשמֹו י ְִד ְידיָּּה בַ עֲ בּור ה
ָּ וַיִ ְשלַ ח ְביַד נ

... והיום הוא אהוב ונחמד קרוב וידיד-  אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה...  גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה:רמב"ם הל' תשובה פ"ז ה"ו

Rambam Hilchot Teshuva 7,6: Great, indeed, is repentance for it brings man nigh to the Shekinah… Repentance brings near the far apart. Yesterday
this sinner was hateful to the presence of God, scorned, ostracized and abominate, and to-day he is beloved, desirable, companionable and a friend.

בית ראשון

בית שני

שמואל ב י"א-י"ב

תהלים נ"א

 .1סיפור חטא דוד עם בת שבע
•
•
•
•

עובדות
שתיקתו של דוד
דוד מודה בחטאו ומקבל עליו את העונש
לידת שלמה = ידידיה

שמואל ב י"א-י"ב
 .2מילים מקבילות

 .1תשובת דוד ותפילותיו אחרי חטאו עם בת שבע
• עולמו הפנימי :ערכים דתיים ,פסיכולוגיים ,מוסריים ,חברתיים
• וידוי ,תשובה ,קבלה לעתיד "אֲ ֹ -דנָּי ְשפָּ ַתי ִת ְפ ָּתח"...
• תשובתו האישית תביא להחזרה בתשובה
של פושעים אחרים ,לבניין חומות ירושלים
ולחידוש העבודה במקדש

 .2מילים מקבילות

 .3ההקשר וסוף טוב של הסיפור:

 .3ההקשר וסוף טוב של האוסף השני לדוד (נ"א-ע"ב)

• סיפורי דוד המלך
• לידת שלמה (ידידיה)

• מסגרת :תשובת דוד על חטא בת שבע "אַ ל ַת ְש ִׁליכֵנִׁ י ִׁמ ְלפָ נֶיָך
( " ...נ"א ,יג) וחתימה "אַ ל ַת ְש ִׁליכֵנִׁ י ְלעֵ ת זִׁ ְקנָה( "...ע"א ,ט)
• האוסף חותם בתפילת דוד להצלחת מלכות שלמה בנו (ע"ב)
• המזמור חותם בתפילה לבניין חומות ירושלים והמקדש וחידוש
הקרבנות ,אשר מתאים לתקופת שיבת ציון (ראב"ע)

שמואל ב י"א-י"ב
 .4השלכות \ המשך הסיפור:

תהלים נ"א
 .4השלכות \ המשך הסיפור:

• דוד לא בונה את המקדש (דה"א כ"ב ,ח) " ָדם לָ רֹב ָשפַ כְ ָת
ית ל ֹא ִׁת ְבנֶה בַ יִׁת ִׁל ְש ִׁמי כִׁ י ָד ִׁמים ַר ִׁבים
ּומ ְלחָ מֹות גְ דֹלֹות עָ ִׁש ָ
ִׁ
ָשפַ כְ ָת אַ ְרצָ ה ְלפָ נָי"

• שלמה בונה את המקדש ובימי בי"ש המקדש נבנה
מחדש בתקופת עזרה ונחמיה (נ"א ,כ-כא לפי ראב"ע)

First Temple
II Samuel 11-12
1. The Story of David’s sin with Bat Sheva
• Facts
• David’s silence
• David confesses his sin and accepts his punishment
• Birth of Solomon = Yedidiya

2. Parallel words/phrases
II Samuel 12, 9.13: Why have you despised the word of the
Lord, to do what is evil in My eyes? And David said to
Natan: I have sinned against the Lord

3. Connection and happy ending of the story
• The stories of King David
• The birth of Solomon (Yedidiya)

4. Consequences/Continuation of the story
• David does not build the Temple (I Chronicles
22,8) You have shed much blood, and you have
waged great wars; you shall not build a house in
My name because you have shed much blood
upon the earth before Me

Second Temple
Mizmor 51
1. David’s response & prayers after his sin with Bat Sheva
• His inner world: religious values, psychological, ethical, social,
• Confession, repentance and acceptance for the future “O
Lord, open my lips...“
• Personal repentance will cause other sinners to
repent, the building of the walls of Jerusalem and
to the renewal of the Temple worship
2. Parallel words/phrases
Mizmor 51, 6:
Against You alone I have sinned,
and I have done that which is evil in Your eyes

3. Connection & happy ending of 2nd David collection (51-72)
• Envelop: David’s repentance for the sin with Bat Sheva “do not
cast me away from you…(51,13)“ and concluding with “do not
cast me away in old age…(71,9)“
• Collection ends with David’s prayer for the success of his son
Solomon’s kingdom (72)
• The mizmor ends with the prayer for the building of the walls
of Jerusalem and Temple and renewal of the sacrifices,
appropriate for the period of the Return to Zion (Ibn Ezra)
4. Consequences/Continuation of the story
• Solomon builds the First Temple and Ezra and
Nechemia rebuild the Second Temple (51, 20-21
according to the Ibn Ezra)

מזמור נ"א

חלוקת המזמור
ושירשורים פנימיים

א

לַ ְמנַצֵּ ַח ִמזְ מֹור ְל ָּדוִד:

ב

ְבבֹוא אֵּ לָּ יו נ ָָּּתן ַהנ ִָּביא

כַאֲ ֶשר בָּ א אֶ ל בַ ת ָּשבַ ע:

ג

ֹלהים כְ ַח ְס ֶדָך
חחננֵּנִֵּנִיי אֱ ִ
ָּ ָּ

כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמ ֵּחה ְפ ָּשעָּ י:

ד

ֶה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י

אתי ַטהֲ ֵּרנִ י:
ּומ ַח ָּט ִ
ֵּ

ה

כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע

אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמיד:
ו ְַח ָּט ִ

וו

אתי
ְלָך ְלבַ ְדָך ָּח ָּט ִ

יתי
ו ְָּה ַרע ְבעֵּ ינֶיָך עָּ ִש ִ

ְל ַמעַ ן ִת ְצ ַדק ְב ָּד ְב ֶרָך

ִתזְ כֶה ְב ָּש ְפ ֶטָך:

ז

ֵּהן ְבעָּ וֹון חֹולָּ ְל ִתי

ּוב ֵּח ְטא יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמי:
ְ

ח

ֵּהן אֱ ֶמת ָּחפַ ְצ ָּת בַ טֻ חֹות

תֹודיעֵּ נִ י:
ּוב ָּסתֻ ם ָּחכְ ָּמה ִ
ְ

ט

ְת ַח ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר

ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין:
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ

י

ַת ְש ִמיעֵּ נִ י ָּששֹון ו ְִש ְמ ָּחה

ית:
ָּתגֵּ ְלנָּה עֲ צָּ מֹות ִדכִ ָּ

יא

ַה ְס ֵּתר פָּ נֶיָך ֵּמחֲ ָּטאָּ י

ֹתי ְמ ֵּחה:
ְוכָּל עֲ ֹונ ַ

יב

ֹלהים
לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי אֱ ִ

ְרּוח נָּכֹון ַח ֵּדש ְב ִק ְר ִבי:
ו ַ

יג

אַ ל ַת ְש ִליכֵּנִ י ִמ ְלפָּ נֶיָך

ְרּוח ָּק ְד ְשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י:
ו ַ

יד

ָּה ִשיבָּ ה ִלי ְששֹון י ְִשעֶ ָך

ְרּוח נְ ִדיבָּ ה ִת ְס ְמכֵּנִ י:
ו ַ

טו

אֲ לַ ְמ ָּדה פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך

ו ְַח ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו:

טז

ֹלהי ְתשּועָּ ִתי ְת ַרנֵּן ְלשֹונִ י ִצ ְד ָּק ֶתָך:
ֹלהים אֱ ֵּ
ַה ִצילֵּ נִ י ִמ ָּד ִמים אֱ ִ

יז

אֲ ֹדנָּי ְשפָּ ַתי ִת ְפ ָּתח

ּופי יַגִ יד ְת ִהלָּ ֶתָך:
ִ

יח

כִ י ל ֹא ַת ְחפֹ ץ זֶבַ ח וְאֶ ֵּתנָּה

עֹולָּ ה ל ֹא ִת ְרצֶ ה:

יט

רּוח נִ ְשבָּ ָּרה
ַ
ֹלהים
זִ ְב ֵּחי אֱ ִ

ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה:
לֵּ ב נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ

כ

יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון
ֵּה ִ

ְרּושלָּ ִם:
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ

כא

אָּ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְב ֵּחי צֶ ֶדק עֹולָּ ה ְוכ ִָּליל אָּ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָּ ִרים:

קשרים עם ספרים אחרים

כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמחֵּ ה ְפ ָּשעָּ י
ֶה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י
אתי ַטהֲ ֵּרנִ י
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ

אמר ְבעֹוד ַה ֶילֶ ד ַחי צַ ְמ ִתי
שמואל ב י"ב ,כב :וַי ֹ ֶ
יֹודעַ ו ְַח ַננִ י ה' ו ְַחי ַה ָּילֶ ד:
וָּאֶ ְב ֶכה כִ י אָּ ַמ ְר ִתי ִמי ֵּ

כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע

אתי לַ ה'...
ֹאמר ָּדוִד אֶ ל נ ָָּּתן ָּח ָּט ִ
ית אֶ ת ְדבַ ר ה' לַ עֲ שֹות ָּה ַרע ְבעֵּ ינַי ...וַי ֶ
שמואל ב י"ב ,ט.יגַ :מדּועַ בָּ זִ ָּ

תֹודיעֵּ נִ י
ּוב ָּסתֻ ם חָּ כְ ָּמה ִ
ְ
ְתחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר
ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ
ֹתי ְמחֵּ ה
ְוכָּל עֲ ֹונ ַ

דוד המלך כדוגמא ודמות לחיקוי של בעל תשובה במקרא ועל פי חז"ל
Midrash Tehillim 51: “Against You alone I have sinned…so You are
justified in Your words.” To what can David be compared? To one who was
broken and went to the doctor and the doctor was amazed and said: "How
badly are you hurt! I feel very sorry for you". He said to him: "You fell bad
for me? Not because of you was I broken, but rather for your reward!".
This is what David said to the Holy One Blessed Be He: "To You alone I
sinned“ so that when You will ask sinners why they didn’t repent, if You
accept me, all the sinners will pay You, and they will all look at me and I
am the witness that You accept all those who repent, as the Holy One
Blessed Be He says, "Behold, a witness to nations have I appointed him
(Isaiah 55,4)" and not just me alone, but all of Israel, as it is written, "You
are My witnesses," says the Lord, "and My servant whom I chose (Isaiah
43,10)".

Moed Katan 16: (in parallel with Avoda Zara 5:):
Rav Shmuel son of Nachmani said in the name of Rav Yonatan: "Why is it
written the saying of David the son of Yishai, and the saying of the man
raised on high“ (II Samuel 23, 1)? These are the words of David the son of
Yishai who established the yoke of repentance

Shabbat 56.
Rav Shmuel son of Nachmani said in the name of Rav Yonatan: whoever
says that David sinned is not correct, as it written "And David was successful
in all his ways; and the Lord was with him" (I Samuel 18, 14), how could it
be possible that David sinned and God was with him? Rather, how can I
carry out, "Why have you despised the word of the Lord, to do what is evil"
(II Samuel 12, 9)? He wanted to do it, but he didn’t

 ְל ַמעַ ן ִתצְ ַדק...אתי
ִ  " ְלָך ְלבַ ְדָך חָּ ָּט:מדרש תהלים מזמור נ"א
 למה היה דוד דומה? למי שנשבר ובא לו אצל רופא."ְב ָּד ְב ֶרָך
 צר לי עליך- והיה הרופא מתמיה ואומר לו כמה גדולה מכתך
 לא בשבילך-  אתה צר לך עלי: אמר לו אותו הנשבר.מאד
 אלא השכר שלך! כך אמר דוד להקב"ה ְלבַ ְדָך,נשברתי
 אם, למה לא עשיתם תשובה, כשתהא אומר לפושעים,אתי
ִ חָּ ָּט
 ואני העד, ומסתכלין בי הכל,תקבלני כל הפושעים משלימין לך
 וכן הקדוש ברוך הוא אומר " ֵּהן,העיד שאתה מקבל את השבים
 אלא כל, ד)(*) ולא אני בלבד,אּומים נְ ַת ִתיו" (ישעיה נ"ה
ִ עֵּ ד ְל
"... שנאמר "אַ ֶתם עֵּ ַדי נְ אֻ ם ה' וְעַ ְב ִדי אֲ ֶשר בָּ חָּ ְר ִתי,ישראל
.) י,(ישעיהו מ"ג
."ּומצַ ּוֵּה ְלאֻ ִמים
ְ אּומים נְ ַת ִתיו נָּגִ יד
ִ  "הֵּ ן עֵּ ד ְל:(*) וראה המשך הפסוק
ּולכּו אֵּ לַ י ִש ְמעּו
ְ  " ַהטּו אָּ זְ נְ כֶם:הקשר לדוד מפורש בפסוק הקודם שם
":ּות ִחי נ ְַפ ְשכֶם וְאֶ כְ ְר ָּתה לָּ כֶם ְב ִרית עֹולָּ ם חַ ְס ֵּדי ָּדוִד הַ נֶאֱ ָּמנִ ים
ְ

:)מועד קטן ט"ז ע"ב (במקביל בעבודה זרה ה' ע"א
: מאי דכתיב:אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
,ִשי ּונְ אֻ ם ַהגֶבֶ ר הֻ ַקם עָּ ל" (שמואל ב' כ"ג
ַ "נְ אֻ ם ָּדוִד בֶ ן י
א)? נאם דוד בן ישי שהקים עולה של תשובה

:שבת נ"ו ע"א
 כל האומר דוד:אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן
 שנאמר ַוי ְִהי ָּדוִד ְלכָּל ְד ָּרכָּו ַמ ְשכִ יל, אינו אלא טועה- חטא
 אפשר חטא בא לידו,) יד,וַה' ִעמֹו וגו' (שמואל א' י"ח
'ית אֶ ת ְדבַ ר ה
ָּ ִושכינה עמו? אלא מה אני מקיים ' ַמדּועַ בָּ ז
 ט)? שביקש לעשות ולא,לַ עֲ שֹות ָּה ַרע' (שמואל ב' י"ב
עשה

 תש"ך, ירושלים,)' ג, מאסף למחשבה יהודית-  תשובה ושבים (הגות:טז)" מתוך- יב, מופת לבעלי תשובה (שמואל ב- יהודה אליצור "דוד בן ישי

ְרּושלָּ ִם:
יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ
ֵּה ִ
20 Show Your favor to Zion; build the walls of Jerusalem
בימי שלמה ובי"ר
חֹומת
ַ
ַיְביאֶ ָּה אֶ ל ִעיר ָּדוִד עַ ד כַֹּלתֹו ִל ְבנֹות אֶ ת בֵּ יתֹו וְאֶ ת בֵּ ית ה' וְ אֶ ת
מלכים א ג' ,אַ :ו ִי ְת ַח ֵּתן ְשֹלמֹה אֶ ת פַ ְרעֹ ה ֶמלֶ ְך ִמ ְצ ָּריִ ם וַיִ ַקח אֶ ת בַ ת פַ ְרעֹ ה ו ִ
ְרּושלַ ִם ָּס ִביב:
י ָּ
ְרּושלָּ ִם וְאֶ ת ָּחצֹר וְאֶ ת ְמגִ דֹו וְאֶ ת גָּ זֶר:
חֹומת י ָּ
ַ
מלכים א ט' ,טוְ :וזֶה ְדבַ ר ַה ַמס אֲ ֶשר ֶהעֱ לָּ ה ַה ֶמלֶ ְך ְשֹלמֹה ִל ְבנֹות אֶ ת בֵּ ית ה' וְאֶ ת בֵּ יתֹו וְאֶ ת ַה ִמלֹוא וְאֵּ ת
ְרּושלַ ִם
יְהּודה בֶ ן יְהֹואָּ ש בֶ ן אֲ ַחזְ יָּהּו ָּתפַ ש יְהֹואָּ ש ֶמלֶ ְך י ְִש ָּראֵּ ל ְבבֵּ ית ָּש ֶמש ַויָּב ֹא י ָּ
ָּ
מלכים ב י"ד ,יג ( דברי הימים ב כ"ה ,כג) :וְ אֵּ ת אֲ ַמ ְציָּהּו ֶמלֶ ְך
ְרּושלַ ִם ְב ַשעַ ר אֶ ְפ ַריִם עַ ד ַשעַ ר ַה ִפנָּה אַ ְרבַ ע ֵּמאֹות אַ ָּמה:
חֹומת י ָּ
וַיִ ְפרֹץ ְב ַ
חורבן בי"ר
ְרּושלַ ִם ָּס ִביב נ ְָּתצּו כָּל ֵּחיל כ ְַש ִדים אֲ ֶשר ַרב ַטבָּ ִחים:
מלכים ב כ"ה ,י (ירמיה ל"ט ,ח) :וְאֶ ת חֹומֹת י ָּ
ָּתצּו:
ְרּושלַ ִם נ ָּ
ירמיהו ל"ט ,ח :וְאֶ ת בֵּ ית ַה ֶמלֶ ְך וְאֶ ת בֵּ ית ָּהעָּ ם ָּש ְרפּו ַהכ ְַש ִדים בָּ אֵּ ש וְאֶ ת חֹ מֹות י ָּ
יה ְל ַה ְש ִחית:
יה ָּש ְרפּו בָּ אֵּ ש ְוכָּל כְ לֵּ י ַמחֲ ַמ ֶד ָּ
נֹות ָּ
ְרּושלָּ ִם ְוכָּל אַ ְר ְמ ֶ
חֹומת י ָּ
ַ
ֹלהים ַו ְינ ְַתצּו אֵּ ת
דברי הימים ב ל"ו ,יט :וַיִ ְש ְרפּו אֶ ת בֵּ ית ָּהאֱ ִ

חזון שיבת ציון
ְרּושלַ ִם ִה ְפ ַק ְד ִתי שֹ ְמ ִרים כָּל ַהיֹום ְוכָּל
ֹתיְִך י ָּ
ֹלהיְִך :עַ ל חֹומ ַ
ּומשֹוש ָּח ָּתן עַ ל כַלָּ ה י ִָּשיש עָּ לַ יְִך אֱ ָּ
ישעיהו ס"ב ,ה-ו :כִ י י ְִבעַ ל בָּ חּור ְבתּולָּ ה י ְִבעָּ לּוְך בָּ ָּניְִך ְ
ַהלַ יְלָּ ה ָּת ִמיד ל ֹא יֶחֱ שּו ַה ַמזְ כִ ִרים אֶ ת ה' אַ ל דֳּ ִמי לָּ כֶם:
ְרּושלָּ ִם:
יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ
תהלים נ"א ,כֵּ :ה ִ
יה נִ ְצתּו בָּ אֵּ ש:
ּושעָּ ֶר ָּ
ְרּושלַ ִם ְמפֹ ָּרצֶ ת ְ
ְחֹומת י ָּ
ּוב ֶח ְרפָּ ה ו ַ
ֹאמרּו ִלי ַהנִ ְשאָּ ִרים אֲ ֶשר נִ ְשאֲ רּו ִמן ַה ְש ִבי ָּשם בַ ְמ ִדינָּה ְב ָּרעָּ ה גְ דֹלָּ ה ְ
נחמיה א' ,ג :וַי ְ
יה אֻ כְ לּו בָּ אֵּ ש...
ּושעָּ ֶר ָּ
רּוצים ְ
ְרּושלַ ִם אֲ ֶשר ֵּהם ְפ ִ
נחמיה ב' ,יג :וָּאֵּ ְצאָּ ה ְב ַשעַ ר ַהגַיא לַ יְלָּ ה וְאֶ ל ְפנֵּי עֵּ ין ַה ַתנִ ין וְאֶ ל ַשעַ ר ָּהאַ ְשפֹ ת וָּאֱ ִהי שֹבֵּ ר ְבחֹומֹת י ָּ
ְרּושלַ ִם וְל ֹא נִ ְהיֶה עֹוד
חֹומת י ָּ
ַ
יה נִ ְצתּו בָּ אֵּ ש ְלכּו וְנִ ְבנֶה אֶ ת
ּושעָּ ֶר ָּ
ְרּושלַ ִם חֲ ֵּרבָּ ה ְ
ָּאֹומר אֲ לֵּ ֶהם אַ ֶתם ר ִֹאים ָּה ָּרעָּ ה אֲ ֶשר אֲ נ ְַחנּו בָּ ּה אֲ ֶשר י ָּ
נחמיה ב' ,יז :ו ַ
ֶח ְרפָּ ה:
יְרּושלַ ִם כִ י ֵּה ֵּחלּו ַה ְפ ֻר ִצים ְל ִה ָּס ֵּתם וַיִ ַחר לָּ ֶהם
ָּ
דֹודים כִ י עָּ ְל ָּתה אֲ רּוכָּה ְלחֹ מֹות
וְהאַ ְש ִ
וְהעַ מֹנִ ים ָּ
וְהעַ ְר ִבים ָּ
ְטֹוביָּה ָּ
ַיְהי כַאֲ ֶשר ָּש ַמע ַסנְ בַ לַ ט ו ִ
נחמיה ד' ,א :ו ִ
ְמאֹ ד:
ּוב ִשיר ְמ ִצ ְל ַתיִ ם נְ בָּ ִלים
ּובתֹודֹות ְ
ירּושלָּ ִם לַ עֲ שֹת חֲ ֻנכָּה ו ְִש ְמ ָּחה ְ
ָּ
ֹתם לַ הֲ ִביאָּ ם ִל
יְרּושלַ ִם ִב ְקשּו אֶ ת ַה ְל ִויִ ם ִמכָּל ְמקֹומ ָּ
ָּ
חֹומת
ַ
נחמיה י"ב ,כז-כחּ :ובַ חֲ ֻנכַת
ּומן ַח ְצ ֵּרי נְ טֹ פָּ ִתי:
ְרּושלַ ִם ִ
ּומן ַהכִ כָּר ְס ִביבֹות י ָּ
ּובכִ נֹרֹותַ :ויֵּאָּ ְספּו ְבנֵּי ַה ְמשֹ ְר ִרים ִ
ְ
נחמיה רואה את חומות
השנים פסוקים הוסיפם אחד
ספרד כי אלה
אמר אחד מחכמי
ביון):
מריבות ,כ
אבן עזרא (נ"א
גלות בבל על
מלכות
תהלים נ"א ,כ:
ירושלים ,מתעורר
הריסת
ידי
וישראל על
יהודה
צֹונְ ָך אֶ ת צִ יֹון
יטיבָּ ה ִב ְר
לפני השם ֵּה ִ
ומתפלל
מתנפל
בבבל שהיה
שהיה
שלמה כיורשו של דוד המלך מהחסידים
זה בניין
לדברלמען
המזמור הזה והצריכו לפעול
חומות ירושלים
חומות ירושלים
ְרּושלָּ ִם:
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ
בונה את חומות ירושלים
ומנהיג את שיבת ציון

בעבור שלא נודע כי ציון הוא המקום הנבחר רק בעת זקנות דוד ,גם נכון הוא שנאמר ברוח

מזמור נ"א
א

לַ ְמנַצֵּ ַח ִמזְ מֹור ְל ָּדוִד:

ב

ְבבֹוא אֵּ לָּ יו נ ָָּּתן ַהנ ִָּביא

כַאֲ ֶשר בָּ א אֶ ל בַ ת ָּשבַ ע:

ג

ֹלהים כְ ַח ְס ֶדָך
ָּחנֵּנִ י אֱ ִ

כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמ ֵּחה ְפ ָּשעָּ י:

ד

ֶה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י

אתי ַטהֲ ֵּרנִ י:
ּומ ַח ָּט ִ
ֵּ

ה

כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע

אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמיד:
ו ְַח ָּט ִ

ו

אתי
ְלָך ְלבַ ְדָך ָּח ָּט ִ

יתי
ו ְָּה ַרע ְבעֵּ ינֶיָך עָּ ִש ִ

ְל ַמעַ ן ִת ְצ ַדק ְב ָּד ְב ֶרָך

ִתזְ כֶה ְב ָּש ְפ ֶטָך:

ז

ֵּהן ְבעָּ וֹון חֹולָּ ְל ִתי

ּוב ֵּח ְטא יֶחֱ ַמ ְתנִ י ִא ִמי:
ְ

פתיח:
חטא דוד
ובת שבע

קשרים עם ספרים אחרים
שמות ל"ד ,ו-טַ :ויַעֲ בֹר ה' עַ ל פָּ נָּיו וַיִ ְק ָּרא ה'
ה' אֵּ ל ַרחּום וְחַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ו ְַרב חֶ ֶסד וֶאֱ ֶמת:
נֹצֵּ ר חֶ ֶסד לָּ אֲ לָּ ִפים ֹנ ֵּשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע וְחַ ָּטאָּ ה...
ָּתן
במדבר י"ט ,יז-יט :וְלָּ ְקחּו לַ ָּט ֵּמא ֵּמעֲ פַ ר ְש ֵּרפַ ת ַהחַ ָּטאת ְונ ַ
ְטבַ ל בַ ַמיִם ִאיש ָּטהֹור...
עָּ לָּ יו ַמיִם חַ יִ ים אֶ ל כ ִֶלי :וְלָּ ַקח אֵּ זֹוב ו ָּ
ְט ֵּהר בָּ עָּ ֶרב:
יעי וְכִ בֶ ס ְבגָּ ָּדיו ו ְָּרחַ ץ בַ ַמיִם ו ָּ
ו ְִח ְטאֹו בַ יֹום ַה ְש ִב ִ

כפרה
וטהרה
מהחטא
בעבר

ית אֶ ת ְדבַ ר ה' לַ עֲ שֹות
שמואל ב י"ב ,ט.יג.כבַ :מדּועַ בָּ זִ ָּ
ֹאמר ָּדוִד אֶ ל
ית בַ חֶ ֶרב ...וַי ֶ
אּוריָּה ַה ִח ִתי ִהכִ ָּ
ָּה ַרע ְבעֵּ ינַי אֵּ ת ִ
יֹודעַ וְחַ נַנִ י ה' וְחַ י ַהיָּלֶ ד...
אתי לַ ה' ...כִ י אָּ ַמ ְר ִתי ִמי ֵּ
ָּתן חָּ ָּט ִ
נ ָּ

ח

ֵּהן אֱ ֶמת ָּחפַ ְצ ָּת בַ טֻ חֹות

תֹודיעֵּ נִ י:
ּוב ָּסתֻ ם ָּחכְ ָּמה ִ
ְ

ט

ְת ַח ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר

ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין:
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ

י

ַת ְש ִמיעֵּ נִ י ָּששֹון ו ְִש ְמ ָּחה

ית:
ָּתגֵּ ְלנָּה עֲ צָּ מֹות ִדכִ ָּ

ֹאתיָך
ישעיהו מ"ג ,כה; מ"ד ,כב :אָּ נֹכִ י אָּ נֹכִ י הּוא מֹחֶ ה ְפ ָּשעֶ יָך ְל ַמעֲ נִ י וְחַ ט ֶ
ֹאותיָך שּובָּ ה אֵּ לַ י כִ י גְ אַ ְל ִתיָך...
יתי כָּעָּ ב ְפ ָּשעֶ יָך ְוכֶעָּ נָּן חַ ט ֶ
ל ֹא אֶ זְ כֹרָּ ....מ ִח ִ

יא

ַה ְס ֵּתר פָּ נֶיָך ֵּמחֲ ָּטאָּ י

ֹתי ְמ ֵּחה:
ְוכָּל עֲ ֹונ ַ

יב

ֹלהים
לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי אֱ ִ

ְרּוח נָּכֹון ַח ֵּדש ְב ִק ְר ִבי:
ו ַ

יג

אַ ל ַת ְש ִליכֵּנִ י ִמ ְלפָּ נֶיָך

ְרּוח ָּק ְד ְשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י:
ו ַ

יד

ָּה ִשיבָּ ה ִלי ְששֹון י ְִשעֶ ָך

ְרּוח נְ ִדיבָּ ה ִת ְס ְמכֵּנִ י:
ו ַ

טו

אֲ לַ ְמ ָּדה פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך

ו ְַח ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו:

טז

ֹלהי ְתשּועָּ ִתי ְת ַרנֵּן ְלשֹונִ י ִצ ְד ָּק ֶתָך:
ֹלהים אֱ ֵּ
ַה ִצילֵּ נִ י ִמ ָּד ִמים אֱ ִ

יז

אֲ ֹדנָּי ְשפָּ ַתי ִת ְפ ָּתח

יח

כִ י ל ֹא ַת ְחפֹ ץ זֶבַ ח וְאֶ ֵּתנָּה

עֹולָּ ה ל ֹא ִת ְרצֶ ה:

יט

רּוח נִ ְשבָּ ָּרה
ַ
ֹלהים
זִ ְב ֵּחי אֱ ִ

ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה:
לֵּ ב נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ

כ

יטיבָּ ה ִב ְרצֹונְ ָך אֶ ת ִציֹון
ֵּה ִ

ְרּושלָּ ִם:
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ

כא

אָּ ז ַת ְחפֹ ץ זִ ְב ֵּחי צֶ ֶדק עֹולָּ ה ְוכ ִָּליל אָּ ז יַעֲ לּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פָּ ִרים:

ֹלהים כְ חַ ְס ֶדָך...
תהלים נ"א ,ג.ו.ז :חָּ נֵּנִ י אֱ ִ
יתי...
אתי ו ְָּה ַרע ְבעֵּ ינֶיָך עָּ ִש ִ
ְלָך ְלבַ ְדָך חָּ ָּט ִ
ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה...
לֵּ ב נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ

שמואל ב' ט"ז ,זְ :וכֹה אָּ ַמר ִש ְמ ִעי ְב ַק ְללֹו צֵּ א צֵּ א ִאיש ַה ָּד ִמים ו ְִאיש ַה ְב ִליָּעַ ל
ּומ ְלחָּ מֹות גְ דֹלֹות
דבה"י א' כ"ה ,חַ :וי ְִהי עָּ לַ י ְדבַ ר ה' לֵּ אמֹר ָּדם לָּ רֹב ָּשפַ כְ ָּת ִ
ית ל ֹא ִת ְבנֶה בַ יִת ִל ְש ִמי כִ י ָּד ִמים ַר ִבים ָּשפַ כְ ָּת אַ ְרצָּ ה ְלפָּ נָּי
עָּ ִש ָּ
ֹאמר ה'
ישעיהו א' ,יחְ :לכּו נָּא וְנִ ּוָּכְ חָּ ה י ַ
ִאם י ְִהיּו חֲ ָּטאֵּ יכֶם ַכ ָּשנִ ים ַכ ֶשלֶ ג י ְַל ִבינּו

ּופי יַגִ יד ְת ִהלָּ ֶתָך:
ִ

ֹלהים כְ חַ ְס ֶדָך כְ רֹב
תהלים נ"א ,ג-ה :חָּ נֵּנִ י אֱ ִ
ַרחֲ ֶמיָך ְמחֵּ ה ְפ ָּשעָּ יֶ :ה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י
אתי
אתי ַטהֲ ֵּרנִ י :כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע וְחַ ָּט ִ
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ
נֶגְ ִדי ָּת ִמיד:
תהלים נ"א ,ט:
ְתחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר
ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין:
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ

תהלים נ"א ,טזַ :הצִ ילֵּ נִ י
ֹלהים
ִמ ָּד ִמים אֱ ִ
תהלים נ"א ,טְ :תחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר
ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ
אתי
תהלים נ"א ,ג.ה.יא.טוְ :מחֵּ ה ְפ ָּשעָּ י ...וְחַ ָּט ִ
ֹתי ְמחֵּ ה ...וְחַ ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו
ְ ...וכָּל עֲ ֹונ ַ

ישעיהו מ"ח ,ו-זִ ... :ה ְש ַמ ְע ִתיָך חֲ ָּדשֹות ֵּמעַ ָּתה ּונְ צֻרֹות וְל ֹא י ְַד ְע ָּתם :עַ ָּתה נִ ְב ְראּו וְל ֹא ֵּמאָּ ז...
בֹורא ָּש ַמיִם חֲ ָּד ִשים וָּאָּ ֶרץ חֲ ָּד ָּשה וְל ֹא ִתזָּ כ ְַרנָּה ָּה ִראשֹ נֹות וְל ֹא ַתעֲ לֶ ינָּה
ישעיהו ס"ה ,יז-יח :כִ י ִהנְ נִ י ֵּ
ְרּושלַ ִם גִ ילָּ ה וְעַ ָּמּה ָּמשֹוש:
בֹורא אֶ ת י ָּ
בֹורא כִ י ִהנְ נִ י ֵּ
עַ ל לֵּ ב :כִ י ִאם ִשישּו וְגִ ילּו עֲ ֵּדי עַ ד אֲ ֶשר אֲ נִ י ֵּ
ירמיהו ל"א ,כא :עַ ד ָּמ ַתי ִת ְתחַ ָּמ ִקין ַהבַ ת ַהשֹובֵּ בָּ ה כִ י בָּ ָּרא ה' חֲ ָּד ָּשה בָּ אָּ ֶרץ נְ ֵּקבָּ ה ְתסֹובֵּ ב גָּ בֶ ר:

טהרה
לבריאה
חדשה
לעתיד

חזון
העתיד

תהלים נ"א ,יב :לֵּ ב
ֹלהים
ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי אֱ ִ
וְרּוחַ נָּכֹון חַ ֵּדש ְב ִק ְר ִבי:
(ראו גם ק"ד ,ל)

ּול ַהחֲ יֹות לֵּ ב נִ ְדכ ִָּאים:
ּושפַ ל רּוחַ ְל ַהחֲ יֹות רּוחַ ְשפָּ ִלים ְ
ישעיהו נ"ז ,טו :וְאֶ ת ַדכָּא ְ
ֹלהים
תהלים נ"א ,יט :זִ ְבחֵּ י אֱ ִ
ישעיהו ס"א ,א-ג :יַעַ ן ָּמ ַשח ה' אֹ ִתי ְלבַ ֵּשר עֲ ָּנוִים ְשלָּ חַ נִ י לַ חֲ בֹש ְלנִ ְש ְב ֵּרי לֵּ ב ִל ְקר ֹא
רּוחַ נִ ְשבָּ ָּרה לֵּ ב נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה
סּורים ְפ ַקח קֹוחַ :
ִל ְשבּויִם ְדרֹור וְלַ אֲ ִ
ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה( :ראו גם
אֱ ִ
ּומ ֵּשבֶ ר רּוחַ
ישעיהו ס"ה ,ידִ :הנֵּה עֲ בָּ ַדי ָּירֹנּו ִמטּוב לֵּ ב וְאַ ֶתם ִתצְ עֲ קּו ִמכְ אֵּ ב לֵּ ב ִ
ל"ד ,יט; ס"ט ,כא; קמ"ז ,ג)
ְתי ִֵּלילּו:
אֹותי בַ גֹויִם אֲ ֶשר נִ ְשבּו ָּשם אֲ ֶשר נִ ְשבַ ְר ִתי אֶ ת ִלבָּ ם...
ִ
יטיכֶם
יחזקאל ו' ,טְ :וזָּכְ רּו ְפ ִל ֵּ
תהלים נ"א ,ד.יב.טוֶ :ה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י
ְהּודה ְב ִרית חֲ ָּד ָּשה...
ירמיהו ל"א ,ל-לאְ :וכ ַָּר ִתי אֶ ת בֵּ ית ִי ְש ָּראֵּ ל וְאֶ ת בֵּ ית י ָּ
אתי ַטהֲ ֵּרנִ י ...לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ
תֹור ִתי ְב ִק ְרבָּ ם וְעַ ל ִלבָּ ם אֶ כְ תֲ בֶ נָּה ...וְל ֹא יְלַ ְמדּו עֹוד ִאיש אֶ ת
ָּת ִתי אֶ ת ָּ
 ...נ ַ
ֹלהים וְרּוחַ נָּכֹון חַ ֵּדש ְב ִק ְר ִבי :אֲ לַ ְמ ָּדה
אֱ ִ
אֹותי ְל ִמ ְק ַטנָּם וְעַ ד
ֵּרעֵּ הּו ו ְִאיש אֶ ת אָּ ִחיו לֵּ אמֹר ְדעּו אֶ ת ה' כִ י כּולָּ ם י ְֵּדעּו ִ
פֹ ְש ִעים ְד ָּרכֶיָך וְחַ ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו:
אתם ל ֹא אֶ זְ כָּר עֹוד:
ּולחַ ָּט ָּ
גְ דֹולָּ ם נְ אֻ ם יְקֹ וָּק כִ י אֶ ְסלַ ח לַ עֲ ֹונָּם ְ
ָּת ִתי לָּ ֶהם לֵּ ב אֶ חָּ ד וְרּוחַ חֲ ָּד ָּשה אֶ ֵּתן ְב ִק ְר ְבכֶם
יחזקאל ל"ו ,י"א ,יט; כה-כוְ :ונ ַ
אתי
ּומחַ ָּט ִ
תהלים נ"א ,ד.ט.יבֵּ :
הֹורים
ָּת ִתי לָּ ֶהם לֵּ ב בָּ ָּשרְ ...וז ַָּר ְק ִתי עֲ לֵּ יכֶם ַמיִם ְט ִ
וַהֲ ִסר ִֹתי לֵּ ב ָּהאֶ בֶ ן ִמ ְב ָּש ָּרם ְונ ַ
ַטהֲ ֵּרנִ י
ָּת ִתי לָּ כֶם לֵּ ב חָּ ָּדש
ּומכָּל גִ לּולֵּ יכֶם אֲ ַט ֵּהר אֶ ְתכֶםְ :ונ ַ
אֹותיכֶם ִ
ּוט ַה ְר ֶתם ִמכֹל טֻ ְמ ֵּ
ְ
ְ ...תחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר ...לֵּ ב ָּטהֹור
ָּת ִתי לָּ כֶם לֵּ ב בָּ ָּשר:
וְרּוחַ חֲ ָּד ָּשה אֶ ֵּתן ְב ִק ְר ְבכֶם וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת לֵּ ב ָּהאֶ בֶ ן ִמ ְב ַש ְרכֶם ְונ ַ
ֹלהים וְרּוחַ נָּכֹון חַ ֵּדש ְב ִק ְר ִבי
ְב ָּרא ִלי אֱ ִ
ּוב ָּסתֻ ם חָּ כְ ָּמה
ָּתן לַ ֶשכְ וִי ִבינָּה :תהלים נ"א ,חֵּ :הן אֱ ֶמת חָּ פַ צְ ָּת בַ טֻ חֹות ְ
איוב ל"ח ,לוִ :מי ָּשת בַ טֻ חֹות חָּ כְ ָּמה אֹו ִמי נ ַ
תֹודיעֵּ נִ י
ִ

דוד המלך
בבא בתרא י"ד ע"ב
דוד כתב ספר תהלים ע"י
עשרה זקנים :ע"י אדם
הראשון ,על ידי מלכי
צדק ,ועל ידי אברהם ,וע"י
משה ,ועל ידי הימן ,וע"י
ידותון ,ועל ידי אסף ,ועל
ידי שלשה בני קרח

עזרא הסופר
שיר השירים

רבה פרשה ד (קהלת רבה פרשה ז')

עשרה בני אדם אמרו ספר תהלים :אדם
הראשון ,ואברהם ,משה ,ודוד ,ושלמה;
על אילין חמשה לא איתפלגון ,אילין חמשה
אחרנייתא מאן אינון? רב ורבי יוחנן:
רב אמר :אסף ,והימן ,וידותון ,ושלשה בני
קרח ,ועזרא;
ר' יוחנן אמר :אסף ,והימן ,וידותון אחד,
ושלשה בני קרח אחד ,ועזרא.

Ezra the Scribe
Shir haShirim Raba Parasha 4
(Ecclesiasticles Raba chapter 7)
Ten people said the Book of Tehillim: Adam, Abraham,
Moses, David, Solomon; there is no controversy
regarding these five. Who are the remaining five? Rav
and Rav Yochanan:
Rav says: Asaf, Heiman, Yeduthun, and the three sons
of Korach and Ezra. Rav Yochanan says: Asaf and
Heiman and Yeduthun (count as) one, and the three
sons of Korach (count as) one and Ezra.

King David
Baba Batra 14:
David wrote the Book of
Tehillim by 10 wise men:
By Adam, Malkizedek,
Abraham, Moses, Heiman,
Yeduthun, Asaf and the
three sons of Korach

בית ראשון

בית שני

שמואל ב י"א-י"ב

תהלים נ"א

שמות ל"ד ,ו-ט :ה' ה' אֵּ ל
ַרחּום וְחַ נּון אֶ ֶרְך אַ פַ יִם ו ְַרב
חֶ ֶסד וֶאֱ ֶמת :נֹצֵּ ר חֶ ֶסד
לָּ אֲ לָּ ִפים ֹנ ֵּשא עָּ ֹון וָּפֶ ַשע
וְחַ ָּטאָּ ה
במדבר י"ט ,יז-יט :וְלָּ ְקחּו
לַ ָּט ֵּמא ֵּמעֲ פַ ר ְש ֵּרפַ ת
ַהחַ ָּטאת  ...וְלָּ ַקח אֵּ זֹוב
ְטבַ ל בַ ַמיִם ִאיש ָּטהֹור ...
ו ָּ
יעי וְכִ בֶ ס
ו ְִח ְטאֹו בַ יֹום ַה ְש ִב ִ
ְט ֵּהר
ְבגָּ ָּדיו ו ְָּרחַ ץ בַ ַמיִם ו ָּ
בָּ עָּ ֶרב:

ֹלהים כְ חַ ְס ֶדָך כְ רֹב
תהלים נ"א ,ג-ה :חָּ נֵּנִ י אֱ ִ
ַרחֲ ֶמיָך ְמחֵּ ה ְפ ָּשעָּ יֶ :ה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲֹונִ י
אתי
אתי ַטהֲ ֵּרנִ י :כִ י ְפ ָּשעַ י אֲ נִ י אֵּ ָּדע וְחַ ָּט ִ
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ
נֶגְ ִדי ָּת ִמיד:
תהלים נ"א ,טְ :תחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר
ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין:
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ

ית אֶ ת ְדבַ ר
שמואל ב י"ב ,ט.יג.כבַ :מדּועַ בָּ זִ ָּ
אּוריָּה ַה ִח ִתי
ה' לַ עֲ שֹות ָּה ַרע ְבעֵּ ינַי אֵּ ת ִ
יֹודעַ וְחַ נַנִ י ה'
ית בַ חֶ ֶרב ...כִ י אָּ ַמ ְר ִתי ִמי ֵּ
ִהכִ ָּ
אתי לַ ה'
ָּתן חָּ ָּט ִ
ֹאמר ָּדוִד אֶ ל נ ָּ
וְחַ י ַהיָּלֶ ד  ...וַי ֶ

ֹלהים כְ חַ ְס ֶדָךְ ...לָך
תהלים נ"א ,ג.ו.ז :חָּ נֵּנִ י אֱ ִ
יתי ...לֵּ ב
אתי ו ְָּה ַרע ְבעֵּ ינֶיָך עָּ ִש ִ
ְלבַ ְדָך חָּ ָּט ִ
ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה...
נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ

שמואל ב' ט"ז ,זְ :וכֹה אָּ ַמר ִש ְמ ִעי ְב ַק ְללֹו צֵּ א צֵּ א ִאיש ַה ָּד ִמים...
ּומ ְלחָּ מֹות
דבה"י א' כ"ה ,חַ :וי ְִהי עָּ לַ י ְדבַ ר ה' לֵּ אמֹר ָּדם לָּ רֹב ָּשפַ כְ ָּת ִ
ית ל ֹא ִת ְבנֶה בַ יִת ִל ְש ִמי כִ י ָּד ִמים ַר ִבים ָּשפַ כְ ָּת אַ ְרצָּ ה ְלפָּ נָּי
גְ דֹלֹות עָּ ִש ָּ

ֹלהים
תהלים נ"א ,טזַ :הצִ ילֵּ נִ י ִמ ָּד ִמים אֱ ִ

ֹאמר ה' ִאם י ְִהיּו חֲ ָּטאֵּ יכֶם ַכ ָּשנִ ים ַכ ֶשלֶ ג י ְַל ִבינּו
ישעיהו א' ,יחְ :לכּו נָּא וְנִ ּוָּכְ חָּ ה י ַ

תהלים נ"א ,טְ :תחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר
ּומ ֶשלֶ ג אַ ְל ִבין
ְתכ ְַב ֵּסנִ י ִ

יתי
ֹאתיָך ל ֹא אֶ זְ כֹרָּ ....מ ִח ִ
ישעיהו מ"ג ,כה; מ"ד ,כב :אָּ נֹכִ י אָּ נֹכִ י הּוא מֹחֶ ה ְפ ָּשעֶ יָך ְל ַמעֲ נִ י וְחַ ט ֶ
ֹאותיָך שּובָּ ה אֵּ לַ י כִ י גְ אַ ְל ִתיָך
כָּעָּ ב ְפ ָּשעֶ יָך ְוכֶעָּ נָּן חַ ט ֶ

תהלים נ"א ,ג.ה.יא.טו :כְ רֹב ַרחֲ ֶמיָך ְמחֵּ ה
ֹתי
אתי נֶגְ ִדי ָּת ִמידְ ...וכָּל עֲ ֹונ ַ
ְפ ָּשעָּ י ...וְחַ ָּט ִ
ְמחֵּ ה ...וְחַ ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו

ּול ַהחֲ יֹות לֵּ ב נִ ְדכ ִָּאים:
ּושפַ ל רּוחַ ְל ַהחֲ יֹות רּוחַ ְשפָּ ִלים ְ
ישעיהו נ"ז ,טו :וְאֶ ת ַדכָּא ְ
ישעיהו ס"א ,א-ג :יַעַ ן ָּמ ַשח ה' אֹ ִתי ְלבַ ֵּשר עֲ ָּנוִים ְשלָּ חַ נִ י לַ חֲ בֹש ְלנִ ְש ְב ֵּרי לֵּ ב ִל ְקר ֹא ִל ְשבּויִם
סּורים ְפ ַקח קֹוחַ :
ְדרֹור וְלַ אֲ ִ
ּומ ֵּשבֶ ר רּוחַ ְתי ִֵּלילּו:
ישעיהו ס"ה ,ידִ :הנֵּה עֲ בָּ ַדי ָּירֹנּו ִמטּוב לֵּ ב וְאַ ֶתם ִתצְ עֲ קּו ִמכְ אֵּ ב לֵּ ב ִ
אֹותי בַ גֹויִם אֲ ֶשר נִ ְשבּו ָּשם אֲ ֶשר נִ ְשבַ ְר ִתי אֶ ת ִלבָּ ם...
ִ
יטיכֶם
יחזקאל ו' ,טְ :וזָּכְ רּו ְפ ִל ֵּ

ֹלהים רּוחַ נִ ְשבָּ ָּרה לֵּ ב
תהלים נ"א ,יט :זִ ְבחֵּ י אֱ ִ
ֹלהים ל ֹא ִת ְבזֶה( :ראו גם ל"ד,
נִ ְשבָּ ר וְנִ ְדכֶה אֱ ִ
יט; ס"ט ,כא; קמ"ז ,ג)

ישעיהו מ"ח ,ו-זִ ... :ה ְש ַמ ְע ִתיָך חֲ ָּדשֹות ֵּמעַ ָּתה ּונְ צֻרֹות וְל ֹא י ְַד ְע ָּתם :עַ ָּתה נִ ְב ְראּו וְל ֹא ֵּמאָּ ז...
בֹורא ָּש ַמיִם חֲ ָּד ִשים וָּאָּ ֶרץ חֲ ָּד ָּשה ...כִ י ִאם ִשישּו וְגִ ילּו עֲ ֵּדי עַ ד
ישעיהו ס"ה ,יז-יח :כִ י ִהנְ נִ י ֵּ
ְרּושלַ ִם גִ ילָּ ה וְעַ ָּמּה ָּמשֹוש:
בֹורא אֶ ת י ָּ
בֹורא כִ י ִהנְ נִ י ֵּ
אֲ ֶשר אֲ נִ י ֵּ
ירמיהו ל"א ,כא... :כִ י בָּ ָּרא ה' חֲ ָּד ָּשה בָּ אָּ ֶרץ נְ ֵּקבָּ ה ְתסֹובֵּ ב גָּ בֶ ר:

ֹלהים
תהלים נ"א ,יב :לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי אֱ ִ
וְרּוחַ נָּכֹון חַ ֵּדש ְב ִק ְר ִבי:
(ראו גם ק"ד ,ל)

תֹור ִתי
ָּת ִתי אֶ ת ָּ
ְהּודה ְב ִרית חֲ ָּד ָּשה...נ ַ
ירמיהו ל"א ,ל-לגְ :וכ ַָּר ִתי אֶ ת בֵּ ית ִי ְש ָּראֵּ ל וְאֶ ת בֵּ ית י ָּ
ְב ִק ְרבָּ ם וְעַ ל ִלבָּ ם אֶ כְ תֲ בֶ נָּה ...וְל ֹא יְלַ ְמדּו עֹוד ִאיש אֶ ת ֵּרעֵּ הּו ו ְִאיש אֶ ת אָּ ִחיו לֵּ אמֹר ְדעּו אֶ ת ה'
אתם ל ֹא אֶ זְ כָּר עֹוד:
ּולחַ ָּט ָּ
אֹותי ְל ִמ ְק ַטנָּם וְעַ ד גְ דֹולָּ ם נְ אֻ ם ה' כִ י אֶ ְסלַ ח לַ עֲ ֹונָּם ְ
כִ י כּולָּ ם י ְֵּדעּו ִ

תהלים נ"א ,ד.יב.טוֶ :ה ֶרב כ ְַב ֵּסנִ י ֵּמעֲ ֹונִ י
ֹלהים
אתי ַטהֲ ֵּרנִ י ...לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא ִלי אֱ ִ
ּומחַ ָּט ִ
ֵּ
וְרּוחַ נָּכֹון חַ ֵּדש ְב ִק ְר ִבי :אֲ לַ ְמ ָּדה פֹ ְש ִעים
ְד ָּרכֶיָך וְחַ ָּט ִאים אֵּ לֶ יָך יָּשּובּו:

ָּת ִתי לָּ ֶהם לֵּ ב אֶ חָּ ד וְרּוחַ חֲ ָּד ָּשה אֶ ֵּתן ְב ִק ְר ְבכֶם וַהֲ ִסר ִֹתי לֵּ ב
יחזקאל ל"ו ,י"א ,יט; כה-כוְ :ונ ַ
אֹותיכֶם
ּוט ַה ְר ֶתם ִמכֹל טֻ ְמ ֵּ
הֹורים ְ
ָּת ִתי לָּ ֶהם לֵּ ב בָּ ָּשרְ ...וז ַָּר ְק ִתי עֲ לֵּ יכֶם ַמיִם ְט ִ
ָּהאֶ בֶ ן ִמ ְב ָּש ָּרם ְונ ַ
ָּת ִתי לָּ כֶם לֵּ ב חָּ ָּדש וְרּוחַ חֲ ָּד ָּשה אֶ ֵּתן ְב ִק ְר ְבכֶם וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת לֵּ ב
ּומכָּל גִ לּולֵּ יכֶם אֲ ַט ֵּהר אֶ ְתכֶםְ :ונ ַ
ִ
ָּת ִתי לָּ כֶם לֵּ ב בָּ ָּשר:
ָּהאֶ בֶ ן ִמ ְב ַש ְרכֶם ְונ ַ

אתי ַטהֲ ֵּרנִ י
ּומחַ ָּט ִ
תהלים נ"א ,ד.ט.יבֵּ :
ְ ...תחַ ְטאֵּ נִ י ְבאֵּ זֹוב וְאֶ ְט ָּהר ...לֵּ ב ָּטהֹור ְב ָּרא
ֹלהים וְרּוחַ נָּכֹון חַ ֵּדש ְב ִק ְר ִבי
ִלי אֱ ִ

ָּתן לַ ֶשכְ וִי ִבינָּה:
איוב ל"ח ,לוִ :מי ָּשת בַ טֻ חֹות חָּ כְ ָּמה אֹו ִמי נ ַ

גלות בבל על
מריבות ביון מלכות
ידיאחד
השנים פסוקים הוסיפם
ספרד כי
דודא ,כ):
של (נ"
עזרא
שלמה אבן
הריסת
אלה על
וישראל
המלךאמר אחד מחכמייהודה
כיורשו
זה
חומות לדבר
ומתפלל המזמור הזה והצריכו
חומות השם
שהיה בבבל שהיה מתנפל לפני
מהחסידים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
בונה את חומות
בעבור שלא נודע כי ציון הוא המקום הנבחר רק בעת זקנות דוד ,גם נכון הוא שנאמר ברוח
הקודש:

תהלים נ"א ,חֵּ :הן אֱ ֶמת חָּ פַ צְ ָּת בַ טֻ חֹות
תֹודיעֵּ נִ י
ּוב ָּסתֻ ם חָּ כְ ָּמה ִ
ְ

תהלים נ"א ,כ:
א,צֹונְכָ:ך אֶ ת צִ יֹון
תהליםהנ ִב" ְר
יטיבָּ
ֵּה ִ
ְרּושלָּת צִִם:יֹון
ֶה ה ִב ְר
יטניבָּ
ת ְִ
ִ ֵּה
צֹונְי ָך אֶ ָּ
חֹומֹות
ב
ְרּושלָּ ִם:
ִת ְבנֶה חֹומֹות י ָּ

נחמיה רואה את חומות
ירושלים ,מתעורר
לפעול למען בניין
ומנהיג את שיבת ציון
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נ'  נ"א

נ"א כפתיח של
האוסף השני לדוד
נ' ,כג :זֹבֵּ חַ
תֹודה ְיכ ְַב ָּדנְ נִ י
ָּ
ְשם ֶד ֶרְך
ו ָּ
ֵּשע
אַ ְראֶ נּו ְבי ַ
ֹלהים:
אֱ ִ

שיעור הבא!

Tehillim 50  51

The Book of Psalms

Psalms 1-150

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online
www.tehillim.org.il

Summary
• Mizmor 51 – Structure & Messages
• Mizmor 51 versus the story in II Samuel 11-12
• II Samuel (1st Temple)  Tehillim (2nd Temple)
• Mizmor 51 – Image of King David in Tehillim
(→ Talmud = Contextual Interpretation of Tehillim)
• Mizmor 51 – between Asaf I (50) + D2 (52-72)
• 1st + 2nd collections of King David (D1+D2)
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