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Introductory note
David, King of Israel, Lives

→ Lecture #1
Slide 7-10
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Philosopher (D1) – King (D2)

Tehillim 1 → D1 = Philosopher (=Tora) 'שם ה
Tehillim 2 → D2 = King
אוסף בשם אלהים

→ Book III-V
(see below)

מזמור נ"א
II Samuel 12: 1. And the Lord sent Natan to David. And he came to him and
: א לַ מנַצֵ ַח מזמֹור ל ָדוד
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,
: ָתן ַהנָביא כַ אֲ ֶשר ָבא ֶאל ַבת ָש ַבע
ָ ב בבֹוא ֵאלָ יו נ
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.
אמר לֹו שנֵי
ֶ ֹ ָתן ֶאל ָדוד וַיָ ב ֹא ֵאלָ יו וַי
ָ  (א) וַי שלַ ח ה' ֶאת נ: שמואל ב י"ב
And there came a wayfarer to the rich man, and he spared to take of his own
 (ב) לעָ שיר ָהיָה צ ֹאן:אֲ ָנ שים ָהיּו בעיר ֶא ָחת ֶא ָחד עָ שיר ו ֶא ָחד ָראש
flock and of his own herd to prepare for the guest that had come to him, and he
 (ג) ולָ ָר ש ֵאין כֹל כי אם כב ָשה ַא ַחת ק ַט ָנה אֲ ֶשר:ּוב ָקר ַהר ֵבה מאֹד
ָ
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
ָקנָה וַי ַחיֶ ָה וַתג ַדל עּמֹו ועם ָבנָיו יַח ָדו מפתֹו ת ֹאכַל ּומכֹ סֹו ת ש ֶתה
Lord lives, the man who has done this is liable to death. 6. And the ewe lamb
 (ד) וַיָ ב ֹא ֵהלֶ ְך לאיש ֶהעָ שיר וַיַ חמֹל:ּוב ֵחיקֹו ת שכָ ב וַתהי לֹו כ ַבת
he shall repay fourfold, because he did this thing, and because he had no pity."
לָ ַק ַחת מצ ֹאנֹו ּומב ָקרֹו לַ עֲ שֹות לָ אֹ ֵר ַח ַה ָבא לֹו וַי ַקח ֶאת כב ַשת ָהאיש
7. And Natan said to David, "You are the man. So says the Lord the God of
אמר
ֶ ֹ  (ה) וַי ַחר ַאף ָדוד ָבאיש מאֹד וַי:ָה ָראש וַיַ עֲ ֶשהָ לָ איש ַה ָבא ֵאלָ יו
Israel: 'I anointed you as king over Israel, and I delivered you from the hand of
 (ו) ו ֶאת ַהכב ָשה י ַשלֵ ם:ָתן ַחי ה' כי ֶבן ָמוֶת ָהאיש ָהעֹ ֶשה ז ֹאת
ָ ֶאל נ
Saul. 8. And I gave you the house of your master and your master's wives in
) (ז:ַאר ַבע ָתים עֵ ֶקב אֲ ֶשר עָ ָשה ֶאת ַה ָד ָבר ַהזֶ ה ועַ ל אֲ ֶשר ל ֹא ָח ָמל
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
ֹלהי י ש ָר ֵאל ָאנֹכי
ֵ ֱָתן ֶאל ָדוד ַא ָתה ָהאיש כֹ ה ָא ַמר ה' א
ָ אמר נ
ֶ ֹ וַי
despised the word of the Lord, to do what is evil in My eyes? You have smitten
 (ח) ו ֶָאתנָה לָך:מ ַשחתיָך ל ֶמלֶ ְך עַ ל י ש ָר ֵאל ו ָאנֹכי הצַ לתיָך מיַ ד ָשאּול
Uriah the Hittite with the sword and you have taken his wife for yourself as a
יקָך ו ֶָאתנָה לָך ֶאת ֵבית י ש ָר ֵאל
ֶ ֶאת ֵבית אֲ ֹדנֶיָך ו ֶאת נ ֵשי אֲ ֹדנֶיָך ב ֵח
wife, and you have slain him with the sword of the children of Ammon…
ית ֶאת ד ַבר
ָ  (ט) ַמדּועַ ָבז:יהּודה ואם מעָ ט ואֹ ספָ ה לָך כָ ֵה ָנה וכָ ֵה ָנה
ָ ו
13. And David said to Natan: "I have sinned against the Lord." And Natan said
ית ַב ֶח ֶרב ו ֶאת א שתֹו
ָ ה' לַ עֲ שֹות ָה ַרע בעֵ ינַי ֵאת אּוריָ ה ַהחתי הכ
to David, "Also the Lord has removed your sin; you shall not die. 16. And
אמר ָדוד ֶאל
ֶ ֹ  (יג) וַי...: לָ ַקח ָת לָך לא ָשה ואֹ תֹו ָה ַרג ָת ב ֶח ֶרב בנֵי עַ ּמֹון
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
ָתן ֶאל ָדוד גַ ם ה' ֶהעֱ ביר ַח ָטאתָך ל ֹא
ָ אמר נ
ֶ ֹ ָתן ָח ָטאתי לַ ה' ס וַי
ָ נ
yet alive, I fasted and wept, for I said, 'Who knows? Perhaps the Lord will be
ּובא
ָ  (טז) וַי ַב ֵק ש ָדוד ֶאת ָהאֱ ֹלהים בעַ ד ַה ָנעַ ר וַיָ צָ ם ָדוד צֹום... :ָתמּות
gracious to me, and the child will live. 23. But now [that] he is dead, why
אמר בעֹוד ַהיֶ לֶ ד ַחי צַ מתי ו ֶָאבכֶ ה כי
ֶ ֹ  (כב) וַי... :ולָ ן ו ָשכַ ב ָארצָ ה
should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not
 (כג) ועַ ָתה ֵמת לָ ָּמה זֶ ה אֲ ני צָ ם:יֹודעַ ו ַח ַנני ה' ו ַחי ַהיָ לֶ ד
ֵ ָא ַמרתי מי
return to me." 24. And David comforted Bat Sheva his wife, and he came to
ֵ  (כד) וַינ:ַהאּוכַל לַ הֲ שיבֹו עֹוד אֲ ני הֹ לֵ ְך ֵאלָ יו והּוא ל ֹא ָי שּוב ֵאלָ י
her, and he lay with her: and she bore a son, and she called his name Solomon; ַחם ָדוד
ַתלֶ ד ֵבן ויקרא וַתק ָרא
ֵ יה וַי שכַ ב ע ָּמּה ו
ָ ֵֶאת ַבת ֶש ַבע א שתֹו וַיָ ב ֹא ֵאל
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.
ָתן ַה ָנביא וַיק ָרא ֶאת
ָ  (כה) וַי שלַ ח ביַד נ:ֶאת שמֹו שֹלמֹ ה ַוה' אֲ ֵהבֹו

: 'שמֹו ידידיָּה ַבעֲ בּור ה
... 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 close to the Shekinah… Yesterday this sinner was hateful to the
presence of God, scorned, ostracized and abominable, and today he is beloved, desirable, close and a friend.

רמב"ם הלכות תשובה פ"ג ה"ד
אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב -
רמז יש בו ,כלומר 'עורו ישינים משנתכם ,ונרדמים -
הקיצו מתרדמתכם ,וחפשו במעשיכם ,וחזרו בתשובה,
וזכרו בוראכם' ,אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן
ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל –
יטיבּו דַ ְרכֵ יכֶם ּומַ עַ לְ לֵ יכֶם,
'הביטו לנפשותיכם וְ הֵ ִ
ויעזוב כל אחד מכם דַ ְרכֹו הָּ ָּרעָּ ה
ומחשבתו אשר לא טובה' ...
ירמיהו י"ח ,יא :וְ עַ ָּתה אֱ מָּ ר נָּא
יֹוׁשבֵ י יְ רּוׁשָּ לַ ִם לֵ אמֹר
ֶאל ִאיׁש יְ הּודָּ ה וְ עַ ל ְ
כֹה ָּאמַ ר ה' ִהנֵה ָּאנֹכִ י יֹוצֵ ר עֲלֵ יכֶם ָּרעָּ ה
וְ חֹׁשֵ ב עֲלֵ יכֶם מַ חֲ ׁשָּ בָּ ה
ׁשּובּו נָּא ִאיׁש ִמדַ ְרכֹו הָּ ָּרעָּ ה
יטיבּו דַ ְרכֵ יכֶם ּומַ עַ לְ לֵ יכֶם
וְ הֵ ִ
(ירמיה ז' ,ג; כ"ו ,יג; יחזקאל ל"ו ,לא; זכריה א' ,ד)

Rambam Hilchot Teshuva (3, 4): Even though the
sounding of the shofar on Rosh Hashana is a
biblical decree, it implies, as if to say “arise from
your slumber, you who are asleep, wake up from
your deep sleep – you who are fast asleep, and
search your actions and repent; remember your
Creator. Those who forget the truth because of
passing vanities indulging throughout the year in
the useless things that cannot benefit or save you,
“look into your souls, and improve your ways and
deeds. Let each of you leave his evil path” and his
thoughts that are not good.

Psychological
& Retrospection
Introspection

הרב ד"ר אליהו אביעד "מורה נבוכי הנפש :היבטים חינוכיים להיגיינה של הנפש במשנת הרמב"ם".
משרד החינוך ,התרבות והספורט ,האגף לתרבות תורנית ,תשס"ה 2005
www.jewishmedicalethics.org

מזמור נ'
א

מזמֹור ל ָא ָסף
ֵאל אֱ ֹלהים ה' ד ֶבר וַיק ָרא ָא ֶרץ

ש ֶמש עַ ד מבֹאֹו:
מּמז ַרח ֶ

ב

מצ יֹון מכ ַלל יֹ פי

אֱ ֹלהים הֹופיעַ :

ג

ֹלהינּו
יָב ֹא אֱ ֵ

ו ַאל יֶחֱ ַרש

ֵאש לפָ נָיו ת ֹאכֵל

יביו נשעֲ ָרה מאֹ ד:
ּוסב ָ

ד

ש ַמי ם ֵמעָ ל
יק ָרא ֶאל ַה ָ

ו ֶאל ָה ָא ֶרץ ָלדין עַ ּמֹו:

ה

ידי
אספּו לי חֲ ס ָ

כֹר ֵתי בריתי עֲ ֵלי ז ַָבח:

ו

ש ַמי ם צדקֹו
וַ יַגידּו ָ

כי אֱ ֹלהים שֹ פֵ ט הּוא ֶס ָלה:

ז

שמעָ ה עַ ּמי וַאֲ ַד ֵב ָרה

ידה ָבְך
יש ָר ֵאל ו ָאע ָ

ֹלהיָך ָאנֹכי:
אֱ ֹלהים אֱ ֶ
ח

יחָך
ל ֹא עַ ל ז ָב ֶחיָך אֹוכ ֶ

עֹוֹלתיָך לנֶגדי ָתמיד:
ֶ
ו

ט

ל ֹא ֶא ַקח מ ֵביתָך פָ ר

מּמכלאֹ ֶתיָך עַ תּודים:

י

כי לי כָל ַחיתֹו יָעַ ר

ב ֵהמֹות ב ַהר ֵרי ָא ֶלף:

יא

י ַָדעתי כָל עֹוף ָהרים

וזיז ָש ַדי ע ָּמדי:

יב

א ם ֶארעַ ב ל ֹא אֹ ַמר ָלְך

ֹלאּה:
כי לי ֵת ֵבל ּומ ָ

יג

שר ַאבירים
ַהאֹוכַל ב ַ

ו ַדם עַ תּודים ֶאש ֶתה:

יד

תֹודה
ז ַבח ֵלאֹלהים ָ

ש ֵלם לעֶ ליֹון נ ָד ֶריָך:
ו ַ

טו

ּוק ָר ֵאני ביֹום צָ ָרה

אֲ ַח ֶלצָך ּותכַב ֵדני:

טז

שע ָא ַמר אֱ ֹלהים
ו ָל ָר ָ

ַמה לָך ל ַספֵ ר חֻ ָקי

שא בריתי עֲ ֵלי פיָך:
וַת ָ
יז

מּוסר
ָ
ֵאת
שנ ָ
ו ַא ָתה ָ

ו ַַתש ֵלְך ד ָב ַרי ַאחֲ ֶריָך:

יח

ית ַגנָב וַת ֶרץ עּמֹו
אם ָרא ָ

ועם מנָאֲ פים ֶחל ֶקָך:

יט

ש ַלח ָת ב ָרעָ ה
פיָך ָ

ּולשֹונָך ַתצמיד מר ָמה:

כ

שב ב ָאחיָך ת ַד ֵבר
ֵת ֵ

ב ֶבן אּמָך ת ֶתן דֹפי:

כא

ית ו ֶהחֱ ַרשתי
ֵא ֶלה עָ ש ָ

ית הֱ יֹות ֶאהיֶה כָמֹוָך
דּמ ָ

אֹוכיחֲ ָך ו ֶאעֶ ר ָכה לעֵ ינֶיָך:
כב

לֹוּה
בינּו נָא ז ֹאת שֹ כ ֵחי אֱ ַ

כג

תֹודה יכַב ָדנני
ז ֵֹב ַח ָ

פֶ ן ֶאטרֹף ו ֵאין ַמציל:
ֵשע אֱ ֹלהים:
ש ם ֶד ֶרְך ַאר ֶאנּו בי ַ
ו ָ

ָת ָת י ֻר ַשת יר ֵאי ש ֶמָך  :יָמים עַ ל י ֵמי ֶמלֶ ְך
ס"א ,ו-ט  :כי ַא ָתה אֱ ֹלהים ָש ַמע ָת לנ ָד ָרי נ ַ
נֹותיו כמֹו דֹר ָודֹר ֵ :י ֵשב עֹולָ ם לפנֵי אֱ ֹלהים ֶח ֶסד וֶאֱ ֶמת ַמן ינצ ֻרהּו  :כֵן אֲ זַ ּמ ָרה
תֹוסיף ש ָ
שמָך לָ עַ ד ל ַשלמי נ ָד ַרי יֹום יֹום :
61, 6-9: For You, God, have heard my vows, You granted the heritage of those
who fear Your name. May You add years to the life of the king, so his days
extend over generations. May he dwell before the Lord forever. Appoint
kindness and truth, that they may preserve him. So I will sing praise to Your
name forever, when I pay my vows every day.

ס"ג ,יב  :ו ַה ֶּמלֶ ְך י ש ַמח ֵבאֹלהים ית ַהלֵ ל כָל ַהנ ש ָבע בֹו
63, 12: And may the king rejoice in God, and everyone who swears by Him
boast/be glorified

ס"ד ,יא  :י ש ַמח צַ דיק ַבה' ו ָח ָסה בֹו וית ַהללּו כָל י ש ֵרי לֵ ב :
64, 11: The righteous will rejoice in the Lord and trust in Him and all the upright
in heart will boast/be glorified

שּושן עֵ דּות מכ ָתם ל ָדוד ללַ ֵּמד :
ַ
ס' ,א  :לַ מנַצֵ ַח עַ ל

60, 1: To be Taught

ס"ב ,ט  :בטחּו בֹו בכָל עֵ ת עָ ם שפכּו לפָ נָיו ל ַבבכֶ ם אֱ ֹלהים ַמחֲ ֶסה לָ נּו ֶסלָ ה :
62, 9: Trust in Him at all times, O people; pour out your hearts before Him; God
is our refuge. Selah.

David’s battles with Saul

Do not
annihilate

י"ד נ"ג
53
14
D1 → D2

Contemplation
by David

 אַ ל ַת שליכֵני מלפָ נֶיָך:  יג,נ"א נ"א
:  ורּוחַ ָקד שָך אַ ל ת ַקח מ ֶּמני51

Plea and confidence of the
individual; 60 = collective

Victory, hope, the song of
the entire world

לדוד
D1 → D2
'ע
'מ
70
40
 אַ ל ַת שליכֵני לעֵ ת:  ט,ע"א ע"א
:  זקנָה ככלֹות כֹחי אַ ל ַתעַ זבֵ ני71
מלכות שלמה ומות דוד

The elderly David, personal
story, will for his son Shlomo

Song

Salvation of the people
and success of the king

(“Sitz in der Literatur”)

Book 2 (42-72)
Korach 1
(42-49)

Asaf 1
(50)

50

A1 50

Book 3 (73-89)

David 2 D2
(51-72)

51

Frame
of D2

Asaf 2
(73-83)

72

Korach 2
(84-88)

86

(89)

101.
103
108110

→ Prologue for Asaf 2 →

50, 23

A2 73-83
→ Lecture #13

72, 20

כָלּו תפלֹות ָדוד
Here end the
prayers of
David the son
of Yishai

120134

138145

מזמור ע"ב

Mizmor 72
1. For Solomon
O God, endow Your judgments to the king and Your righteousness to the king's son.
2. May he judge Your people with righteousness, and Your poor with justice.
3. May the mountains bear peace for the people, and the hills - through
righteousness.
4. May he judge the poor of the people; may he save the children of the needy and
crush the oppressor.
5. May they fear You as long as the sun and the moon endure throughout the
generations.
6. May he descend as rain upon cut vegetation, as raindrops that water the earth.
7. May the righteous flourish in his days, and much peace until there is no moon.
8. And may he reign from sea to sea, and from the river to the ends of the earth.
9. May nobles kneel before him, and may his enemies lick the dust.
10. May the kings of Tarshish and the isles bring tribute; may the kings of Sheba and
Seva offer gifts.
11. And all kings will prostrate themselves to him; may all nations serve him.
12. For he will save the needy who cries out, and the poor who has no one to help
him.
13. He will have pity on the poor and needy, and he will save the souls of the needy.
14. From deceit and violence he will redeem their souls, and their blood will be
precious in his eyes.
15. And may he live, and He will give him of the gold of Sheba, and may He pray for
him constantly; all the days may He bless him. [or: That they may live and that he
may give them of the gold of Sheba, that they may pray for him continually, they will
bless him all day long.]
16. May there be an abundance of grain in the land, on the mountain tops; may its
fruit rustle like Lebanon, and they will blossom forth from the city like the grass of
the earth.
17. May his name endure forever; may his name be magnified as long as the sun
shines, and may all people bless themselves by him; all nations will praise him/call
him happy.
18. Blessed is the Lord God, the God of Israel, Who alone performs wonders.
19. And blessed is His glorious name forever, and His glory will fill the entire earth.
Amen and Amen.
20. Here end the prayers of David son of Yishai.

לשֹלמֹה

א

:וצד ָקתָך ל ֶבן ֶמ ֶלְך

אֱ ֹלהים משפָ ֶטיָך ל ֶמ ֶלְך ֵתן

:וַעֲ נ יֶיָך במשפָ ט

יָדין עַ ּמָך בצֶ ֶדק

ב

:ּוג ָבעֹות בצ ָד ָקה

שלֹום ָלעָ ם
ָ ישאּו ָהרים

ג

:עֹושק
ֵ
ידכֵא
ַ ישפֹ ט עֲ נ יֵי עָ ם יֹושיעַ לבנֵי ֶאביֹון ו

ד

:ולפנֵי י ֵָר ַח דֹור דֹורים

ש ֶמש
ָ י ָיראּוָך עם

ה

:כרביבים זַרזיף ָא ֶרץ

י ֵֵרד כ ָמ ָטר עַ ל גֵז

ו

:שלֹום עַ ד בלי י ֵָר ַח
ָ ורֹב

יפ ַרח בי ָָמיו צַ דיק

ז

:ּומ ָנ ָהר עַ ד ַאפ ֵסי ָא ֶרץ

ויֵרד מ ָי ם עַ ד יָם

ח

:ואֹ י ָביו עָ פָ ר י ַל ֵחכּו

לפָ נָיו יכרעּו צ יים

ט

מנ ָחה יָשיבּו

ַמלכֵי ַתרשיש וא יים

י

:ֶאשכָר יַקריבּו

ַמלכֵי ש ָבא ּוס ָבא

:כָל גֹוי ם יַעַ בדּוהּו

ויש ַתחֲ וּו לֹו כָל מ ָלכים

יא

:ועָ ני ו ֵאין עֹ זֵר לֹו

ַש ּוֵע
ַ כי יַציל ֶאביֹון מ

יב

: ַונַפשֹות ֶאביֹונים יֹושיע

יָחֹ ס עַ ל ַדל ו ֶאביֹון

יג

:ֵיקר ָד ָמ ם בעֵ ינָיו
ַ וי

שם
ָ ּומ ָח ָמס יג ַאל נַפ
ֵ מתֹוְך

יד

ויתפַ ֵלל ַבעֲ דֹו ָתמיד

ויחי וי ֶתן לֹו מז ַהב ש ָבא

טו

:י ָב ֲרכֶנ הּו

כָל ַה יֹום

בר ֹאש ָהרים

יהי פ ַסת ַבר ָב ָא ֶרץ

:שב ָה ָא ֶרץ
ֶ ֵויָציצּו ֵמעיר כע

ירעַ ש כַל ָבנֹון פריֹו

ש ֶמש ינין ינֹון שמֹו
ֶ לפנֵי

עֹול ם
ָ יהי שמֹו ל

:כָל גֹוי ם י ַאשרּוהּו

וית ָברכּו בֹו

:שה נפ ָלאֹות ל ַבדֹו
ֵ ֹע

ֹלהי יש ָר ֵאל
ֵ ֱָברּוְך ה' אֱ ֹלהים א

יח

וי ָּמ ֵלא כבֹודֹו ֶאת כֹל ָה ָא ֶרץ

עֹולם
ָ שם כבֹודֹו ל
ֵ ּוברּוְך
ָ

יט

טז

יז

:ָא ֵמן ו ָא ֵמן
:שי
ָ כָלּו תפלֹות ָדוד ֶבן י

כ

א

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

מזמור
לעש"ֹלבמֹה

ל שֹלמֹה

אֱ ֹלהים משפָ ֶטיָך ל ֶמ ֶלְך ֵתן

וצד ָקתָך ל ֶבן ֶמ ֶלְך:

ב

יָדין עַ ּמָך בצֶ ֶדק

וַעֲ נ יֶיָך במשפָ ט:

ג

שלֹום ָלעָ ם
ישאּו ָהרים ָ

ּוג ָבעֹות בצ ָד ָקה:

ד

עֹושק:
ֵ
ידכֵא
ישפֹ ט עֲ נ יֵי עָ ם יֹושיעַ לבנֵי ֶאביֹון ו ַ

פתיח :תפלה לה'
לעזור למלך

המלך עו שה צדק
ומ שפט לעם

מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך ֵתן
ו צד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך

י שאּו הָ רים
ָשלֹום לָ עָ ם

יָדין עַ ּמָך ב צֶדֶ ק
וַעֲנ יֶיָך במ שפָ ט

ּוגבָ עֹות ב צ ָד ָקה:
י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם

מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך ֵתן
ו צד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך:
יָדין עַ ּמָך ב צ ֶֶדק

ה

ש ֶמש
י ָיראּוָך עם ָ

ולפנֵי י ֵָר ַח דֹור דֹורים:

ו

י ֵֵרד כ ָמ ָטר עַ ל גֵז

כרביבים זַרזיף ָא ֶרץ:

ז

יפ ַרח בי ָָמיו צַ דיק

שלֹום עַ ד בלי י ֵָר ַח:
ורֹב ָ

ח

ויֵרד מ ָי ם עַ ד יָם

ּומ ָנ ָהר עַ ד ַאפ ֵסי ָא ֶרץ:

ט

לפָ נָיו יכרעּו צ יים

ואֹ י ָביו עָ פָ ר י ַל ֵחכּו:

י

ַמלכֵי ַתרשיש וא יים

מנ ָחה יָשיבּו

ַמלכֵי ש ָבא ּוס ָבא

ֶאשכָר יַקריבּו:

יא

ויש ַתחֲ וּו לֹו כָל מ ָלכים

כָל גֹוי ם יַעַ בדּוהּו:

יב

ש ּוֵעַ
כי יַציל ֶאביֹון מ ַ

ועָ ני ו ֵאין עֹ זֵר לֹו:

יג

יָחֹ ס עַ ל ַדל ו ֶאביֹון

ונַפשֹות ֶאביֹונים יֹושיעַ :

יד

שם
ּומ ָח ָמס יג ַאל נַפ ָ
מתֹוְך ֵ

ֵיקר ָד ָמ ם בעֵ ינָיו:
וי ַ

טו

ויחי וי ֶתן לֹו מז ַהב ש ָבא

ויתפַ ֵלל ַבעֲ דֹו ָתמיד

וי ֶתן לֹו מזהַ ב שבָ א

כָל ַה יֹום

י ָב ֲרכֶנ הּו:

ויתפַ לֵ ל בַ עֲדֹו ָתמיד

יהי פ ַסת ַבר ָב ָא ֶרץ

בר ֹאש ָהרים

ירעַ ש כַל ָבנֹון פריֹו

שב ָה ָא ֶרץ:
ויָציצּו ֵמעיר כעֵ ֶ

עֹול ם
יהי שמֹו ל ָ

ש ֶמש ינין ינֹון שמֹו
לפנֵי ֶ

וית ָברכּו בֹו

כָל גֹוי ם י ַאשרּוהּו:

יח

ֹלהי יש ָר ֵאל
ָברּוְך ה' אֱ ֹלהים אֱ ֵ

שה נפ ָלאֹות ל ַבדֹו:
עֹ ֵ

יט

עֹולם
שם כבֹודֹו ל ָ
ּוברּוְך ֵ
ָ

וי ָּמ ֵלא כבֹודֹו ֶאת כֹל ָה ָא ֶרץ

טז

יז

ָא ֵמן ו ָא ֵמן:
כ

שי:
כָלּו תפלֹות ָדוד ֶבן י ָ

ה שפעת המלכות
על הבריאה

ורֹב ָשלֹום
עַ ד בלי י ֵָרחַ

יפ ַרח ביָמָ יו צַדיק

מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך ֵתן
וצד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך:

וַעֲנ יֶיָך במ שפָט

ָשלֹום לָ עָ ם
י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם

אֱ ֹלהים מ שפָ טֶיָך
למֶ לֶ ְך ֵתן

י שפֹט עֲנ יֵי עָ ם
י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם
יֹו שיעַ לבנֵי אֶ ביֹון יֹו שיעַ לבנֵי אֶ ביֹון

י שאּו הָ רים
ָשלֹום לָ עָ ם

יראּוָך עם ָשמֶ ש
י ָ
ולפנֵי י ֵָרחַ דֹור דֹורים כרביבים
ַזר זיף
ורֹב ָשלֹום
אָ ֶר ץ
ח
עַ ד בלי י ֵָר ַ

י ֵֵרד כמָ טָ ר עַ ל ֵג ז

ויֵרד מ ָים עַ ד יָם
ּומ ָנהָ ר עַ ד
אַ פסֵ י אָ ֶרץ

מַ לכֵי ַתר שיש...
מַ לכֵי שבָ א ּוסבָ א

ה שפעת המלכות
על אומות העולם
מַ לכֵי שבָ א ּוסבָ א

כָל גֹוים יַעַ בדּוהּו

וי ש ַתחֲ וּו לֹו
כָל מלָ כים

כי יַציל אֶ ביֹון מ ַש ּוֵעַ
חס
ועָ ני ואֵ ין ֹע ֵזר לֹו :יָ ֹ
עַ ל ַדל ואֶ ביֹון ונַפ שֹות
אֶ ביֹונים יֹושיעַ

המלך מציל ע ני,
דל ואביון

כָל הַ יֹום יבָ רֲ כֶנהּו
ברכת המלך לעמו
ולאומות העולם
יהי שמֹו לעֹולָ ם
לפנֵי ֶשמֶ ש ינֹון
שמֹו ...ויתבָ רכּו בֹו

חתימה :ברכת ה' \
המלך לעולם

כָל גֹוים יאַ שרּוהּו

בָ רּוְך ה ' אֱ ֹלהים אֱ ֹלהֵ י
י ש ָראֵ לּ ...ובָ רּוְך ֵשם
כבֹודֹו לעֹולָ ם

כָלּו תפלֹות ָדוד בֶ ן י ָשי

לפנֵי
ֶשמֶ ש
ינֹון שמֹו

יהי פסַ ת בַ ר בָ אָ ֶר ץ
בר ֹא ש הָ רים
 ...כעֵ ֶשב הָ אָ ֶר ץ

ויּמָ לֵ א כבֹודֹו
אֶ ת כֹל הָ אָ ֶר ץ

בָ רּוְך ה ' אֱ ֹלהים
אֱ ֹלהֵ י י ש ָראֵ ל

פתיחת מזמור ע"ב = ספר תהלים
מלכו של עולם ממנה את מלכות
בציון נגד מלכי ארץ ולהדריך אותם
מזמור ב' ,א.ב.ו.י :
לָ ָּמה ָרג שּו גֹוים ּולאֻ ּמים יֶהגּו ריק :
ַמלכֵי אֶ ֶרץ מאיימים על ישראל ,ה' ממנה
את מלכו – "וַאֲ ני נָסַ כתי ַמלכי עַ ל ציֹון הַ ר
ָקד שי" ,אשר מדריך ומחנך את מלכי
העולם לעבוד את ה'  :ועַ ָתה מלָ כים
הַ שכילּו

מבנה ומסגרת של כל ספר תהלים
א

לשֹלמֹה

מזמור ע"ב

אֱ ֹלהים משפָ ֶטיָך ל ֶמ ֶלְך ֵתן

וצד ָקתָך ל ֶבן ֶמ ֶלְך:

ב

יָדין עַ ּמָך בצֶ ֶדק

וַעֲ נ יֶיָך במשפָ ט:

ג

שלֹום ָלעָ ם
ישאּו ָהרים ָ

ּוג ָבעֹות בצ ָד ָקה:

ד

עֹושק:
ֵ
ידכֵא
ישפֹ ט עֲ נ יֵי עָ ם יֹושיעַ לבנֵי ֶאביֹון ו ַ

ה

ש ֶמש
י ָיראּוָך ע ם ָ

ולפנֵי י ֵָר ַח דֹור דֹורים:

ו

י ֵֵרד כ ָמ ָטר עַ ל גֵז

כרביבים זַרזיף ָא ֶרץ:

ז

יפ ַרח בי ָָמיו צַ דיק

שלֹום עַ ד בלי י ֵָר ַח:
ורֹב ָ

ח

ויֵרד מ ָים עַ ד יָם

ּומנ ָָהר עַ ד ַאפ ֵסי ָא ֶרץ:

ט

לפָ נָיו יכרעּו צ יים

ואֹ י ָביו עָ פָ ר י ַל ֵחכּו:

י

ַמלכֵי ַתרשיש וא יים

מנ ָחה יָשיבּו

ַמלכֵי ש ָבא ּוס ָבא

ֶאשכָר יַקריבּו:

יא

ויש ַתחֲ וּו לֹו כָל מ ָלכים

כָל גֹוים יַעַ בדּוהּו:

יב

ש ּוֵעַ
כי יַציל ֶאביֹון מ ַ

ועָ ני ו ֵאין עֹ זֵר לֹו:

יג

יָחֹ ס עַ ל ַדל ו ֶאביֹון

ונַפשֹות ֶאביֹונים יֹושיעַ :

יד

שם
ּומ ָח ָמס יג ַאל נַפ ָ
מתֹוְך ֵ

ֵיקר ָד ָמם בעֵ ינָיו:
וי ַ

טו

ויחי וי ֶתן לֹו מז ַהב ש ָבא

ויתפַ ֵלל ַבעֲ דֹו ָתמיד

כָל ַה יֹום

י ָב ֲרכֶנהּו:

יהי פ ַסת ַבר ָב ָא ֶרץ

בר ֹאש ָהרים

ירעַ ש כַל ָבנֹון פריֹו

שב ָה ָא ֶרץ:
ויָציצּו ֵמעיר כעֵ ֶ

עֹולם
יהי שמֹו ל ָ

ש ֶמש ינין ינֹון שמֹו
לפנֵי ֶ

וית ָברכּו בֹו

כָל גֹוי ם י ַאשרּוהּו:

יח

ֹלהי יש ָר ֵאל
ָברּוְך ה' אֱ ֹלהים אֱ ֵ

ש ה נפ ָלאֹות ל ַבדֹו:
עֹ ֵ

יט

עֹול ם
ש ם כבֹודֹו ל ָ
ּוברּוְך ֵ
ָ

וי ָּמ ֵלא כבֹודֹו ֶאת כֹל ָה ָא ֶרץ

טז

יז

ָא ֵמן ו ָא ֵמן:
כ

שי:
כָלּו תפלֹות ָדוד ֶבן י ָ

חתימת מזמור ע"ב = ספר תהלים :
מלך בשר ודם משבח את ה' מלכו
קמ"ה ,א.יא-יג  :תהלָ ה ל ָדוד אֲ רֹוממָך אֱ לֹוהַ י
ֹאמרּוּ ...וכבֹוד הֲ ַדר
הַ ֶּמלֶ ְך  ...כבֹוד ַמלכּותָך י ֵ
ַמלכּותֹו ַ :מלכּותָך ַמלכּות כָל עֹ לָ מים
קמ"ו ,י  :ימֹלְך ה' לעֹולָ ם אֱ ֹלהַ יְך ציֹון לדֹר וָדֹר
הַ ללּו יָּה :
קמ"ח ,יא ַ :מלכֵי אֶ ֶרץ וכָל לאֻ ּמים ָשרים וכָל
שֹפטֵ י אָ ֶרץ ...יהַ ללּו אֶ ת ֵשם ה'
קמ"ט ,ב.ז.ח  :י ש ַמח י ש ָראֵ ל בעֹ ָשיו בנֵי ציֹון
יָגילּו ב ַמלכָם ...לַ עֲ שֹות נ ָק ָמה בַ גֹוים תֹוכֵחֹ ת
בַ ל אֻ ּמים ...לֶ אסֹ ר ַמלכֵיהֶ ם בזקים

דברי הימים א כ"ח ,ה  :וַיבחַ ר ב שֹלמֹה בני לָ ֶשבֶ ת
עַ ל כסֵ א ַמלכּות ה' עַ ל י ש ָראֵ ל
דברי הימים א כ"ט ,כג  :וַ ֵי ֶשב שֹלמֹה עַ ל כסֵ א ה'
ל ֶמלֶ ְך ַתחַ ת ָדויד אָ ביו וַ ַיצלַ ח וַי שמעּו אֵ לָ יו כָל י ש ָראֵ ל
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ק שרים עם ספרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
ס"ח ,יאָ :תכין
בטֹובָ תָך לֶ עָ ני
אֱ ֹלהים

ע' ,ו:
וַאֲ ני עָ ני
ואֶ ביֹון

ס"ט ,ל.לד :וַאֲ ני עָ ני וכֹואֵ ב ...
ָראּו ֲענָוים י שמָ חּו ...כי שֹמֵ עַ אֶ ל
אֶ ביֹונים ה '

ע"א ,ב.טו-טז.יט.כד :ב צד ָקתָך ַת צילֵ ני ...פי יסַ פֵ ר
צד ָק ֶתָך ...אַ זכיר צד ָקתָך לבַ ֶדָך ...ו צד ָקתָך אֱ ֹלהים
עַ ד מָ רֹוםַ ...גם ל שֹוני כָל הַ יֹום ֶתה ֶגה צד ָק ֶתָך

ע"ב ,ב.ד.יב.יג :וַעֲנ יֶיָך במ שפָ ט ...י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם
יֹושיעַ לבנֵי אֶ ביֹון ...כי יַציל אֶ ביֹון מ ַש ּוֵעַ ועָ ני ואֵ ין
חס עַ ל ַדל ואֶ ביֹון ונַפ שֹות אֶ ביֹונים
ֹע ֵזר לֹו :יָ ֹ
יֹושיעַ :
מה אֱ ֹלהים מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך ֵתן
ע"ב ,א -ג .ז :ל שֹל ֹ
ו צד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך :יָדין עַ ּמָך ב צ ֶֶד ק וַעֲנ יֶיָך
במ שפָ טּ ...וגבָ עֹות ב צ ָד ָקה... :יפ ַרח ביָמָ יו צַדיק

ע"א ,ג.ו.ח.יד.טו.כד :הֱ יֵה לי ל צּור מָ עֹון לָ בֹוא ָתמיד ...בָך תהלָ תי ָתמיד ...כָל הַ יֹום
תפאַ ר ֶתָך ...וַאֲ ני ָתמיד אֲ יַחֵ ל ...כָל הַ יֹום ת שּועָ ֶתָך ...גַם ל שֹוני כָל הַ יֹום ֶתה ֶגה צדקָ ֶתָך

ע"ב ,טו :ויתפַ לֵ ל בַ עֲדֹו
ָתמיד כָל הַ יֹום יבָ רֲ כֶנהּו:

יראּוָך עם ָשמֶ ש ולפנֵי י ֵָרחַ דֹור דֹורים
ע"ב ,ה :י ָ

ע"א ,יח :ו ַגם עַ ד ז ק ָנה ו ֵשיבָ ה אֱ ֹלהים אַ ל ַתעַ זבֵ ני עַ ד אַ גיד זרֹו ֲעָך
לדֹור:
ע"ב ,טו.כ :ויתפַ לֵ ל בַ עֲדֹו ָתמיד ...כָלּו תפלֹות ָדוד בֶ ן י ָשי
ס" ט ,יד :וַאֲ ני תפלָ תי לָך ה ' עֵ ת ָרצֹון

ס" ט ,יטָ :קרבָ ה אֶ ל נַפ שי גאָ לָ ּה למַ עַ ן אֹיבַ י
פ ֵדני:
ס"ט ,לו :כי אֱ ֹלהים יֹושיעַ צ יֹון

ע"ב ,יד :מתֹוְך ּומֵ חָ מָ ס י גאַ ל
ית
ע"א ,כג :ונַפ שי אֲ ֶשר פָ ד ָ
נַפ ָשם
ע"ב ,ד.יג :י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם יֹושיעַ לבנֵי אֶ ביֹון...
חס עַ ל ַדל ואֶ ביֹון ונַפ שֹות אֶ ביֹונים יֹו שיעַ
יָ ֹ

נ' ,ד :י ְִק ָרא אֶ ל הַ ָש מַ יִם מֵ עָל וְאֶ ל הָ אָ ֶר ץ לָ ִדין עַ ּמֹו:
ע"ב ,ז.טז :יפ ַרח ביָמָ יו צַדיק ...ירעַ ש כַלבָ נֹון פריֹו

ע"ב ,ב :י ִָדין עַ ְּמ ָך בְ ֶצ ֶדק וַ ֲענִיֶיָך בְ מִ שְ פָ ט:
צ"ב ,יג :צַדיק כ ַָתמָ ר יפ ָרח כאֶ ֶר ז בַ לבָ נֹון י ש ֶגה

מה אֶ ת ה ' לָ לֶ כֶת בחֻ קֹות ָדוד אָ ביו ...וַ י ֹאמֶ ר אֱ ֹלהים שאַ ל מָ ה אֶ ֶתן
אחריםהַ ב שֹל ֹ
מלכים א ג ' :וַ יֶאֱ
ית עם עַ בדָך ָדוד אָ בי חֶ סֶ ד גָדֹול כַאֲ ֶשר הָ לַ ְך לפָ נֶיָך בֶ אֱ מֶ ת ּובצ ָד ָקה ...ונ ַָת ָת
לָ ְך ...אַ ָתה עָ ש ָ
לעַ בדָך לֵ ב שֹמֵ עַ ל ש ֹפט אֶ ת עַ ּמָך ...כי מי יּוכַל ל שפֹט אֶ ת עַ ּמָך הַ כָבֵ ד הַ ֶזה ...וַ י ֹאמֶ ר אֱ ֹלהים
אֵ לָ יו יַעַ ן אֲ ֶשר ָשאַ ל ָת אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ ֶזה ול ֹא ָשאַ ל ָת לָך יָמים ַרבים ול ֹא ָשאַ ל ָת לָך ֹע ֶשר ול ֹא
ָשאַ ל ָת נֶפֶ ש אֹיבֶ יָך ו ָשאַ ל ָת לָך הָ בין ל שמֹעַ מ שפָ ט ...וַי שמעּו כָל י ש ָראֵ ל אֶ ת הַ ּמ שפָ ט אֲ ֶשר
ָשפַ ט הַ ּמֶ לֶ ְך וַיראּו מפנֵי הַ ּמֶ לֶ ְך כי ָראּו כי חָ כמַ ת אֱ ֹלהים ב קרבֹו לַ ֲע שֹות מ שפָ ט:
מה
מלכים א י ' ,א -יגּ :ומַ לכַת שבָ א שֹמַ עַ ת אֶ ת ֵשמַ ע שֹל ֹ
ל ֵשם ה ' ...ו ָזהָ ב ַרב מאֹד ...אַ ש ֵרי אֲ ָנ ֶשיָך אַ שרֵ י עֲבָ ֶדיָך
אֵ לֶ ה הָ עֹמדים לפָ נֶיָך ָתמיד ...יהי ה ' אֱ ֹלהֶ יָך בָ רּוְך אֲ ֶשר
חָ פֵ ץ בָך לתתָך עַ ל כסֵ א י ש ָראֵ ל באַ הֲ בַ ת ה ' אֶ ת י ש ָראֵ ל
לעֹלָ ם וַי שימָך למֶ לֶ ְך לַ ֲע שֹות מ שפָ ט ּוצ ָדקָ ה:
מה להתפַ לֵ ל אֶ ל ה '
מלכים א ח' ,נד-נו :וַיהי ככַלֹות שֹל ֹ
אֵ ת כָל הַ תפלָ ה ...וַ יַעמֹד וַיבָ ֶרְך אֵ ת כָל קהַ ל י ש ָראֵ ל קֹול
מר :בָ רּוְך ה ' אֲ ֶשר נ ַָתן מנּוחָ ה לעַ ּמֹו י ש ָראֵ ל
גָדֹול לֵ א ֹ

מה אֱ ֹלהים מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך ֵתן ו צד ָקתָך לבֶ ן
תהלים ע"ב :ל שֹל ֹ
מֶ לֶ ְך :יָדין עַ ּמָך ב צ ֶֶד ק וַעֲנ יֶיָך במ שפָ טּ ...וגבָ עֹות ב צ ָד ָקה:
י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם ...מַ לכֵי שבָ א ...ויחי וי ֶתן לֹו מזהַ ב שבָ א ויתפַ לֵ ל
בַ עֲדֹו ָתמיד כָל הַ יֹום יבָ רֲ כֶנהּו ...יהי שמֹו לעֹולָ ם ויתבָ רכּו בֹו כָל
גֹוים יאַ שרּוהּו :בָ רּוְך ה ' אֱ ֹלהים אֱ ֹלהֵ י י ש ָראֵ ל ֹע ֵשה נפלָ אֹות
לבַ דֹו:
תהלים ע"ב ,טו.יח.כ :ויתפַ לֵ ל בַ עֲדֹו ָתמיד כָל הַ יֹום יבָ רֲ כֶנהּו...
בָ רּוְך ה ' אֱ ֹלהים אֱ ֹלהֵ י י ש ָראֵ ל...
כָלּו תפלֹות ָדוד בֶ ן י ָשי:

מיכה ה ' ,ג :להיֹות מֹו ֵשל בי ש ָראֵ ל ...כי עַ ָתה י ג ַדל עַ ד אַ פסֵ י אָ ֶר ץ:
מיכה ז ' ,יב ... :ועַ ד ָנהָ ר ויָם מ ָים והַ ר הָ הָ ר:

זכריה ט ' ,ט -י :גילי מאֹד בַ ת צ יֹון הָ ריעי בַ ת ירּו ָשלַ ם ה ֵנה מַ ל ֵכְך
יָבֹוא לָ ְך צַדיק ונֹו ָשע הּוא עָ ני ו ֹרכֵב עַ ל חֲ מֹור ועַ ל עַ יר בֶ ן אֲ תֹנֹות ...
ודבֶ ר ָשלֹום לַ גֹוים ּומָ שלֹו מ ָים עַ ד יָם ּומ ָנהָ ר עַ ד אַ פסֵ י אָ ֶר ץ:

מה אֱ ֹלהים מ שפָ טֶ יָך
תהלים ע"ב ,א -יא :ל שֹל ֹ
למֶ לֶ ְך ֵתן ו צד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך :יָדין עַ ּמָך ב צ ֶֶד ק
וַעֲנ יֶיָך במ שפָ ט :י שאּו הָ רים ָשלֹום לָ עָ ם ּוגבָ עֹות
ב צ ָד ָקה :י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם יֹו שיעַ לבנֵי אֶ ביֹון ...יפ ַרח
ביָמָ יו צַדיק ורֹב ָשלֹום עַ ד בלי י ֵָרחַ  :ויֵרד מ ָים עַ ד
יָם ּומ ָנהָ ר עַ ד אַ פסֵ י אָ ֶר ץ ...כָל גֹוים יַעַ בדּוהּו

דברים ל"ב ,ב :יַ ֲע ֹר ף כַּמָ טָ ר ל קחי תזַל כַטַ ל אמ ָרתי כ שעירם עֲלֵ י ֶד ֶשא וכרביבים עֲלֵ י עֵ ֶשב:
מיכה ה ' ,ו :והָ יָה שאֵ רית יַ ֲע קֹב ב ֶק ֶרב עַ ּמים ַרבים כטל מֵ אֵ ת ה ' כרביבים עֲלֵ י עֵ ֶשב...
ע"ב :וַ ֲע ִנ ֶי יָך בְ מִ שְ פָ טִ ...י שְ פֹּט ֲענִ ֵיי ָע ם יֹושִ י ַע לִ בְ נ ֵי אֶ בְ יֹון
חוּו לֹו כָל ְמלָ ִכים כָל ּגֹו ִי ם
יראּוָך עִ ם ָשמֶשְ ...ו ִישְ תַ ֲ
ִ ...י ָ
ח ס עַ ל
יַ עַ בְ דּוהּוִ ...כי יַצִ יל אֶ בְ יֹון ְמ שַ ּוֵ ַע ְו עָ נִי וְאֵ ין ֹּע ֵז ר לֹו :יָ ֹּ
מ ס ִי גְ אַ ל
ַדל וְאֶ בְ יֹון ְו נַפְ שֹות אֶ בְ יֹונִים יֹושִ י ַעִ :מתֹוְך ּומֵ חָ ָ
נַפְ ָשם ְ ...וי ְִתפַ לֵ ל בַ ֲע דֹו תָ ִמיד כָל הַ יֹום יְבָ רֲ ֶכ נְהּוֹּ ...ע שֵ ה
נִפְ לָ אֹות לְ בַ דֹוּ :ובָ רּוְך ֵש ם כְבֹו דֹו לְ עֹולָ ם ...כָלּו ְתפִ לֹות ָד ִו ד
בֶ ן ִי ָשי:
דֹורים ...יִפְ ַרח בְ יָמָ יו
ח דֹור ִ
מ ש וְלִ פְ נ ֵי י ֵָר ַ
יראּוָך עִ ם ָש ֶ
ע"ב ,ה.ז.יזִ :י ָ
מ ש ִיּנֹון שְ מֹו
ַצ ִדיק ְו רֹּב ָשלֹום עַ ד בְ לִ י י ֵָר חַ ְ ...י ִהי ְשמֹו לְ עֹולָ ם לִ פְ נֵי שֶ ֶ

פ"וְ :תפִ לָ ה לְ ָד ִו דִ ...כי עָ ִני וְאֶ בְ יֹון אָ ִני ...הֹושַ ע עַ בְ דְ ָךִ ...כי
אֵ לֶ יָך אֶ ְק ָרא כָל הַ יֹום ...הַ ֲא ִזי נָה ה' ְתפִ לָ ִתי ...כָל ּגֹו ִי ם ֲא שֶ ר
מ ָךִ :כי ָג דֹול
חוּו לְ פָ נֶיָך ֲא ֹּדנ ָי ִויכַבְ דּו לִ שְ ֶ
ת יָבֹואּו ְו ִי שְ תַ ֲ
עָ ִשי ָ
ֱֹלהים לְ בַ ֶד ָך ...יַחֵ ד לְ בָ בִ י
אַ תָ ה ְו ֹּע ֵש ה נִפְ לָ אֹות אַ תָ ה א ִ
אֹודָך ֲא ֹּד נָי אֱֹלהַ י בְ כָל לְ בָ בִ י וַ ֲאכַבְ ָד ה ִש ְמָך
לְ ִי ְראָ ה ְש מֶ ָךְ ...
לְ עֹולָ םְ ...ו ִה צַלְ תָ נַפְ שִ יְ ...ו הֹושִ יעָה לְ בֶ ן ֲא מָ תֶ ָךְ ...ו ִי ְראּו
שֹּ נְאַ י ְויֵבֹּשּו
מש
פ" ט ,לז -לחַ :ז ְרעֹו לְ עֹולָ ם ִי ְהיֶה ְו ִכ ְסאֹו ַכ שֶ ֶ
נֶגְ ִדיְ :כי ֵָר חַ יִכֹון עֹולָ ם ְו עֵ ד בַ שַ חַ ק נ ֶ ֱא מָ ן סֶ לָ ה:

מה
תהלים ע"ב ,א -ד :ל שֹל ֹ
אֱ ֹלהים מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך ֵתן
ו צד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך :יָדין עַ ּמָך
ב צ ֶֶד ק וַעֲנ יֶיָך במ שפָ ט :ישאּו
הָ רים ָשלֹום לָ עָ ם ּוגבָ עֹות
ב צ ָד ָקה :י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם...

י שעיהו ל"ב ,א .ז.טז-יח :הֵ ן ל צ ֶֶד ק ימלָ ְך מֶ לֶ ְך ּול ָשרים
למ שפָ ט יָ שֹרּו ...לחַ בֵ ל עֲנ יים באמ ֵרי ֶש ֶקר ּוב ַדבֵ ר אֶ ביֹון
מ שפָ ט :ו ָשכַן בַ ּמדבָ ר מ שפָ ט ּוצ ָד ָקה בַ ַכרמֶ ל ֵת ֵשב :והָ יָה
מַ ֲע ֵשה הַ צ ָד ָקה ָשלֹום וַ ֲעב ַֹדת הַ צ ָד ָקה הַ שקֵ ט וָבֶ טַ ח עַ ד
עֹולָ ם :ויָ ַשב עַ ּמי בנוֵה ָשלֹום ּובמ שכנֹות מבטַ חים ּובמנּוחֹת
ַשאֲ נַנֹות
ישעיהו מ"ט ,ז.כג ... :מלָ כים יראּו ו ָָקמּו ָשרים ויש ַתחֲ וּו ...והָיּו
מלָ כים אֹמנַיְך ...אַ פַ ים אֶ ֶר ץ י ש ַתחֲ וּו לָ ְך וַעֲפַ ר ַר גלַ יְך ילַ חֵ כּו
מיכה ז ' ,טז -יז :יראו גֹוים ויֵ ֹב שּו ...ילַ חֲ כּו עָ פָ ר ַכ ָנחָ ש...

טר
תהלים ע"ב ,ו.טז :י ֵֵרד כמָ ָ
עַ ל ֵג ז כרביבים ַזר זיף אָ ֶר ץ...

מה אֱ ֹלהים מ שפָ טֶ יָך למֶ לֶ ְך
תהלים ע"ב ,א -ד .ז.יב -יג :ל שֹל ֹ
ֵתן וצד ָקתָך לבֶ ן מֶ לֶ ְך :יָדין עַ ּמָך ב צ ֶֶד ק וַעֲנ יֶיָך במ שפָ ט :ישאּו
הָ רים ָשלֹום לָ עָ ם ּוגבָ עֹות ב צ ָד ָקה :י ש ֹפט עֲנ יֵי עָ ם יֹו שיעַ
ידכֵא עֹו ֵש ק ...ורֹב ָשלֹום ...כי יַציל אֶ ביֹון מ ַש ּוֵעַ
לבנֵי אֶ ביֹון ו ַ
חס עַ ל ַדל ואֶ ביֹון ונַפ שֹות אֶ ביֹונים יֹו שיעַ :
ועָ ני ואֵ ין ֹע ֵזר לֹו :יָ ֹ
תהלים ע"ב ,ט -יא :לפָ נָיו יכרעּו צ יים ואֹיבָ יו עָ פָ ר ילַ חֵ כּו:
מַ לכֵי ַתר שי ש וא יים מנחָ ה יָ שיבּו מַ לכֵי שבָ א ּוסבָ א
אֶ ש ָכר יַקריבּו :וי ש ַתחֲ וּו לֹו כָל מלָ כים כָל גֹוים יַעַ בדּוהּו:

אֹורְך ּומלָ כים ל ֹנ ַגּה ַזרחֵ ְך ...מ שבָ א יָבֹאּו ָזהָ ב
ישעיהו ס ' ,ג.ו.ט.יד :והָ לכּו גֹוים ל ֵ
ּולבֹו ָנה י ָשאּו ּותהֹּלת ה ' יבַ ֵשרּו ...כי לי א יים י ַק ּוּו וָאֳ נ יֹות ַתר שי ש בָ ראשֹ ָנה
להָ ביא בָ נַיְך מֵ ָרחֹוק ַכספָ ם ּוזהָ בָ ם א ָתם ל ֵשם ה ' אֱ ֹלהַ יְך ול קדֹוש י שרָ אֵ ל כי
פֵ אֲ ָרְך ...:והָ לכּו אֵ לַ יְך שחֹוחַ בנֵי מעַ נַיְך וה ש ַתחֲ וּו עַ ל כַפֹות ַר גלַ יְך כָל מנַאֲ צָיְך

תהלים ע"ב ,י.יא.טו :מַ לכֵי ַתר שי ש
וא יים מנחָ ה יָ שיבּו ...וי ש ַתחֲוּו לֹו כָל
מלָ כים כָל גֹוים יַעַ בדּוהּו ...מַ לכֵי שבָ א
ּוסבָ א ...ויחי וי ֶתן לֹו מזהַ ב שבָ א...

ירמיה ל"א ,לד -לה; ל" ג ,כ-כב :נ ֵֹתן ֶשמֶ ש לאֹור יֹומָ ם חֻ קֹת י ֵָרחַ וכֹוכָבים לאֹור לָ ילָ ה...אם יָמֻ שּו הַ חֻ קים
הָ אֵ לֶ ה מלפָ נַיַ ...גם ֶז ַרע י ש ָראֵ ל י שבתּו מהיֹות גֹוי לפָ נַי כָל הַ יָמיםַ ...גם בריתי תֻ פַ ר אֶ ת ָדוד עַ בדי
מהיֹות לֹו בֵ ן מֹלֵ ְך עַ ל כסאֹו ואֶ ת הַ לו ים הַ ֹכהֲ נים מ ָשר ָתי ...כֵן אַ רבֶ ה אֶ ת ֶז ַרע ָדוד עַ בדי ואֶ ת הַ לו ים
מ ָשר ֵתי אֹתי
ח ַרת י ֵָדְך ַקרנֹות
יחזקאל כ" ז ,טו :בנֵי ד ָדן רֹכלַ יְך א יים ַרבים ס ֹ
תהלים ע"ב ,י :מַ לכֵי ַתר שיש וא יים מנחָ ה יָ שיבּו
ֵשן והָ בנים הֵ שיבּו אֶ ש ָכ ֵרְך:
מַ לכֵי שבָ א ּוסבָ א אֶ ש ָכר יַקריבּו:
תהלים ע"ב :דוד
וב נו כמלכי
י שראל ,עם לויים

הו שע י"ד ,ו -ט :אֶ היֶה כַטַ ל לי ש ָראֵ ל יפ ַרח ַכ שֹו ַש ָנה ויְַך ָשרָ שָ יו
כַלבָ נֹון ...ו ֵריחַ לֹו כַלבָ נֹון ...מּמֶ ני פֶ ריָך נמ צָא:

תהלים ע"ב ,ז.טז :יפ ַרח ביָמָ יו צַדיק
 ...ירעַ ש כַלבָ נֹון פריֹו...

בראשית י"ב ,ג ... :ונברכּו בָך כֹל מ שפחֹת הָ אֲ ָדמָ ה.
ברא שית י"ח ,יח ... :ונברכּו בֹו כֹל גֹויֵי הָ אָ ֶר ץ:
בראשית כ"ב ,יח :והתבָ רֲ כּו ב ַזר ֲעָך כֹל גֹויֵי הָ אָ ֶר ץ
ברא שית כ"ו ,ד ... :והתבָ רֲ כּו ב ַזר ֲעָך כֹל גֹויֵי הָ אָ ֶר ץ:
בראשית כ"ח ,יד :ונברֲ כּו בָך כָל מ שפחֹת הָ אֲ ָדמָ ה ּוב ַזרעֶ ָך:

תהלים ע"ב ,י :ויתבָ רכּו בֹו כָל גֹוים יאַ שרּוהּו:

מזמור פ"ו

מזמור ע"ב
א

לשֹלמֹה

א

תפ ָלה ל ָדוד

אֱ ֹלהים משפָ ֶטיָך ל ֶמ ֶלְך ֵתן

וצד ָקתָך ל ֶבן ֶמ ֶלְך:

ב

יָדין עַ ּמָך בצֶ ֶדק

וַעֲ נ יֶיָך במשפָ ט:

ב

ג

שלֹום ָלעָ ם
ישאּו ָהרים ָ

ּוג ָבעֹות בצ ָד ָקה:

ג

ָחנֵני אֲ ֹדנָי

ד

עֹושק:
ֵ
ידכֵא
ישפֹ ט עֲ נ יֵי עָ ם יֹושיעַ לבנֵי ֶאביֹון ו ַ

ד

ש ֵּמ ַח נֶפֶ ש עַ ב ֶדָך
ַ

שא:
כי ֵא ֶליָך אֲ ֹדנָי נַפשי ֶא ָ

ה

ש ֶמש
י ָיראּוָך ע ם ָ

ולפנֵי י ֵָר ַח דֹור דֹורים:

ה

כי ַא ָתה אֲ ֹדנָי טֹוב ו ַס ָלח

ו ַרב ֶח ֶסד לכָל קֹ ר ֶאיָך:

ו

י ֵֵרד כ ָמ ָטר עַ ל גֵז

כרביבים זַרזיף ָא ֶרץ:

ו

ה ה' תפ ָלתי
ַהאֲ זי ָנָה

נּונֹותי:
ָ
יבה בקֹול ַתחֲ
ו ַהקש ָ

ז

יפ ַרח בי ָָמיו צַ דיק

שלֹום עַ ד בלי י ֵָר ַח:
ורֹב ָ

ז

ביֹום צָ ָרתי ֶאק ָר ֶא ָך

כי ַתעֲ נֵני:

ח

ויֵרד מ ָי ם עַ ד יָם

ּומנ ָָהר עַ ד ַאפ ֵסי ָא ֶרץ:

ח

ֵאין כָמֹוָך ָבאֱ ֹלהים אֲ ֹדנָי

שיָך:
ו ֵאין כ ַמעֲ ֶ

ט

לפָ נָיו יכרעּו צ יים

ואֹ י ָביו עָ פָ ר י ַל ֵחכּו:

ט

ית
שר עָ ש ָ
כָל גֹוים אֲ ֶ

יָבֹואּו ויש ַתחֲ וּו לפָ נֶיָך אֲ ֹדנָי ויכַבדּו לש ֶמָך:

י

ַמלכֵי ַתרשיש וא יים

מנ ָחה יָשיבּו

י

כי גָדֹול ַא ָתה

שה נפ ָלאֹות ַא ָתה אֱ ֹלהים ל ַב ֶדָך:
ועֹ ֵ

ַמלכֵי ש ָבא ּוס ָבא

ֶאשכָר יַקריבּו:

יא

הֹורני ה' ַדרכֶָך אֲ ַה ֵלְך ַבאֲ מ ֶתָך י ֵַחד ל ָבבי ליר ָאה ש ֶמָך:
ֵ

ַה ֵטה ה' ָאזנָך עֲ נֵני

כי עָ ני ו ֶאביֹון ָאני:

שמ ָרה נַפשי כי ָחסיד ָאני
ָ

בֹוט ַח ֵא ֶליָך:
ֹלהי ַה ֵ
הֹושע עַ בדָך ַא ָתה אֱ ַ
ַ
כי ֵא ֶליָך ֶאק ָרא כָל ַה יֹום:

יא

ויש ַתחֲ וּו לֹו כָל מ ָלכים

כָל גֹוי ם יַעַ בדּוהּו:

יב

ֹלהי בכָל ל ָבבי
אֹודָך אֲ ֹדנָי אֱ ַ

עֹולם:
וַאֲ כַב ָדה שמָך ל ָ

יב

ש ּוֵעַ
כי יַציל ֶאביֹון מ ַ

ועָ ני ו ֵאין עֹ זֵר לֹו:

יג

כי ַחסדָך גָדֹול עָ ָלי

והצַ ל ָת נַפשי משאֹול ַתחת יָה:

יג

יָחֹ ס עַ ל ַדל ו ֶאביֹון

ונַפשֹות ֶאביֹונים יֹושיעַ :

יד

אֱ ֹלהים זֵדים ָקמּו עָ ַלי

שמּוָך לנֶג ָד ם:
וַעֲ ַדת עָ ריצים בקשּו נַפשי ול ֹא ָ

יד

שם
ּומ ָח ָמס יג ַאל נַפ ָ
מתֹוְך ֵ

ֵיקר ָד ָמם בעֵ ינָיו:
וי ַ

טו

ו ַא ָתה אֲ ֹדנָי ֵאל ַרחּום ו ַחנּון

ֶא ֶרְך ַאפַ י ם ו ַרב ֶח ֶסד וֶאֱ ֶמת:

טו

ויחי וי ֶתן לֹו מז ַהב ש ָבא

ויתפַ ֵלל ַבעֲ דֹו ָתמיד

טז

ֵה ֵא ַלי ו ָחנֵני
פ ֵנה

ה עֻ זָך לעַ ב ֶדָך והֹושיעָ ה ל ֶבן אֲ ָמ ֶתָך:
ת ָנָה

כָל ַה יֹום

י ָב ֲרכֶנ הּו:

יז

טֹוב ה
שה עּמי אֹות ל ָ
עֲ ֵ

ויראּו שֹנ ַאי ויֵבֹשּו כי ַא ָתה ה' עֲ זַר ַתני ונ ַחמ ָתני:

יהי פ ַסת ַבר ָב ָא ֶרץ

בר ֹאש ָהרים

ירעַ ש כַל ָבנֹון פריֹו

שב ָה ָא ֶרץ:
ויָציצּו ֵמעיר כעֵ ֶ

עֹולם
י הי שמֹו ל ָ

ש ֶמש ינין ינֹון שמֹו
לפנֵי ֶ

וית ָברכּו בֹו

כָל גֹוי ם י ַאשרּוהּו:

יח

ֹלהי יש ָר ֵאל
ָברּוְך ה' אֱ ֹלהים אֱ ֵ

שה נפ ָלאֹות ל ַבדֹו:
עֹ ֵ

יט

עֹול ם
ש ם כבֹודֹו ל ָ
ּוברּוְך ֵ
ָ

וי ָּמ ֵלא כבֹודֹו ֶאת כֹל ָה ָא ֶרץ

טז

יז

ָא ֵמן ו ָא ֵמן:
כ

שי:
כָלּו תפלֹות ָדוד ֶבן י ָ

Do not
annihilate
Plea and confidence of the
individual; 60 = collective

יד- ז,יד = ק"ח- ז,'ס
הבטחת ה' להציל את ישראל כימי קדם
God’s promise to save Israel as in the past

108 ק"ח
57, 8-12 + 60, 7-14

ו- ב,יב = ק"ח- ח,נ"ז
דוד ניצל ומבטיח להודות לה' לעיני כל העמים
David is saved and promises to thank God in front of all the nations

King David is surrounded in the Temple

with the Leviim Asaf and Sons of Korach
(“Sitz im Leben”)
(“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 + Prophet!
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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72

Philosopher (D1) – King (D2)

72 = KD’s political & messianic program + legacy

→ 86 → 101.103 → 108-110 → 120-134 → 138-145 = Future of Sefer Tehilim

The Book of Psalms

Psalms 1-150

Interpretation &
Teachings

30 lectures
Online
www.tehillim.org.il

Summary
• 2nd David Collection D2 (51-72) – Its Structure, Story &
Message as a Midrash of II Samuel 12
• D1 versus D2
• Mizmor 72 - Structure & Messages
• Mizmor 72 – Contextuality & Intertextuality

!

www.tehillim.org.il
Beni.gesundheit@tehillim.org.il

