
Dr. Yael Ziegler 
Tehillim  1 
 

Does  Sefer  Tehillim  Tell  A  Story?  
  
1)  Midrash  Tehillim  (Buber)  3  
[ב]  דבר  אחר  [ג,  א]  מזמור  לדוד  בברחו.  זהו  שאמר  הכתוב  לא  ידע  אנוש  ערכה  (איוב  כח  

),  אמר  ר'  אלעזר  לא  ניתנו  פרשיותיה  של  תורה  על  הסדר,  שאם  ניתנו  על  הסדר,  כל  מי  יג
שהוא  קורא  בהם  היה  יכול  להחיות  מתים,  ולעשות  מופתים,  לכך  נתעלמה  סדורה  של  תורה,  
והוא  גלוי  לפני  הקדוש  ברוך  הוא,  שנאמר  ומי  כמוני  יקרא  ויגידה  ויערכה  לי  (ישעיה  מד  ז),  ר'  

מר  למה  נסמכה  פרשת  גוג  ומגוג  לפרשת  אבשלום,  לומר  לך  שקשה  יעקב  בשם  ר'  אחא  א
הבן  הרע  לאביו  יותר  ממלחמות  גוג  ומגוג,  ר'  יהושע  בן  לוי  ביקש  לישב  על  הספר  הזה,  יצאת  
בת  קול  ואמרה  אל  תפיחי  את  הישן,  ר'  ישמעאל  בקש  לישב  על  הספר  הזה  לפני  רבו,  אמר  

  .ם  קיא  ח)כתיב  סמוכים  לעד  לעולם  עשוים  באמת  וישר  (תהלי
  
2)  Midrash  Tehillim  (Buber)  1  
משה  נתן  חמשה  חומשי  תורה  לישראל,  ודוד  נתן  חמשה  ספרים  שבתהלים  לישראל,  [אשרי  
האיש  (תהלים  א),  ואשרי  משכיל  (תהלים  מא),  מזמור  לאסף  (תהלים  עג),  תפלה  למשה  

  ודוד     באשריך,   לישראל   משה  בירך   (תהלים  קז)].   ה'   גאולי   יאמרו בירך  את  (תהלים  צ),
  ישראל  באשרי

  
3)  Ibn  Ezra  Tehillim  89:1    
התנבא  על  מלכות  דוד  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  והגאון  לא  הזכיר  בפירוש  תיקון  זה  המזמור.
  

4)  Chart  Comparing  Tehillim  72  and  73:  
  

  תהלים  ע"ג   תהלים  ע"ב
  
  :ְרָׁשִעים  ֶאְרֶאה  ְׁשלֹוםִּכי  ִקּנֵאִתי  ַּבהֹוְלִלים    (ג)  

  ָלָעם  ָׁשלֹום(ג)  יְִׂשאּו  ָהִרים  
  :ַעד  ְּבִלי  יֵָרח ַ   ָׁשלֹום(ז)  וְרֹב  

  :ֶאְרֶאה  ְרָׁשִעים(ג)  ְׁשלֹום  
  :וְַׁשְלוֵי  עֹוָלם  ִהְׂשּגּו  ָחיִל  ְרָׁשִעים(יב)  ִהּנֵה  ֵאֶּלה  

  ַצִּדיק(ז)  יְִפַרח  ְּביָָמיו  

  :ִמָּמרֹום  יְַדֵּברּו  עֶֹׁשק(ח)  יִָמיקּו  וִיַדְּברּו  ְבָרע     וִיַדֵּכא     ֶאְביֹון   ִלְבנֵי   יֹוִׁשיַע   ָעם   ֲענִּיֵי   יְִׁשּפֹט (ד)
  עֹוֵׁשק

  :ָלמֹו  ָחָמס(ו)  ָלֵכן  ֲענַָקְתמֹו  ַגֲאוָה  יֲַעָטף  ִׁשית     יְִגַאל  נְַפָׁשם  ּוֵמָחָמס(יד)  ִמּתֹו\  
  :ִהְׂשּגּו  ָחיִל  עֹוָלם(יב)  ִהּנֵה  ֵאֶּלה  ְרָׁשִעים  וְַׁשְלוֵי        ְׁשמֹו   ְׁשמֹו    ְלעֹוָלם(יז)  יְִהי   יִּנֹון   ֶׁשֶמׁש  ינין ִלְפנֵי

  וְיְִתָּבְרכּו  בֹו
  


