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Introductory Note: Sitz im Leben  Sitz in der Literatur

Herman Gunkel
(1862-1932)

Diachrone

Synchrone

Historical development

Sitz im Leben 

Sitz in der Literatur

(“setting in Life”)

Introductory note
Sitz im Leben 
Sitz in der Literatur

David’s last Song of his life 
(II Samuel 22)
י"ח
18

David’s Prayer Book
(Tehillim 18)
(→ Lecture #4)

Structure of Books II-III

ספר תהלים כספר – מבנה ומשמעות
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)פ"ג-להים (מ"ב-אוסף המזמורים עם שם א

D2 (51-72) = 22
A1 (50) + A2 (73-83) = 12
K1 (42-49) + K2 (84-85; 87-88) = 12

? !
Psalms as a Book
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Message of the Mizmorim
Headings + biographical notes
Micro- & Macrostructure
Text  Context  Intertext
“E-lohim” Collection (42-83)

להים לאורך ספר תהלים-שם ה' ושם א

J ק-ו-ק-י
מידת הרחמים

E

ֹלהים
ִ -א
מידת הדין

)פג-ֹלהים (מב
ִ -אוסף (בשם) א

 הקדים מדת רחמים ושתפה למדת, ראה שאין העולם מתקיים, שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין... : א,'רש"י בראשית א
... ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים: ד,' היינו דכתיב ב,הדין
Rashi Genesis 1, 1: A first, God intended to create the world under the attribute of strict justice, but He realized
that the world could not thus endure and therefore gave precedence to Divine Mercy (= name “Hashem”) allying it
with Divine Justice (= name “Elohim”) as it is written 2, 4: on the day that Hashem Elohim made earth and heaven.

אוסף המזמורים עם שם א-להים (מ"ב-פ"ג)
ֹלהים ְלבָ ֵרי
ע"ג ,אִ :מזְ מֹור ְלאָ ָסף אַ ְך טֹוב ְלי ְִש ָראֵ ל א ִ
לֵ בָ ב:
ֹלהים ָזנ ְַח ָת לָ נֶצַ ח
ע"ד ,אַ :מ ְשכִ יל ְלאָ ָסף לָ ָמה א ִ
ע"ה ,א-ב :לַ ְמנַצֵ ַח אַ ל ַת ְש ֵחת ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף ִשיר:
ֹלהים
הֹודינּו ְלָך א ִ
ִ
נֹודע
ע"ו ,א :לַ ְמנַצֵ ַח ִבנְ גִ ינֹת ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף ִשירָ :
ֹלהים
יהּודה א ִ
ִב ָ
קֹולי אֶ ל
ע"ז ,א :לַ ְמנַצֵ ַח עַ ל יְדּותּון ְלאָ ָסף ִמזְ מֹורִ :
ֹלהים וְאֶ ְצעָ ָקה
א ִ
תֹור ִתי ...
ע"ח ,אַ :מ ְשכִ יל ְלאָ ָסף ַהאֲ זִ ינָה עַ ִמי ָ
ְמ ַס ְפ ִרים ְת ִהלֹות ה'
ֹלהים בָ אּו גֹויִם ְבנַחֲ לָ ֶתָך
ע"ט ,אִ :מזְ מֹור ְלאָ ָסף א ִ
פ' ,א-ד :לַ ְמנַצֵ ַח אֶ ל שֹ ַשנִ ים עֵ דּות ְלאָ ָסף ִמזְ מֹור...
ֹלהים הֲ ִשיבֵ נּו
א ִ
אֹלהים
ִ
פ"א ,א :לַ ְמנַצֵ ַח עַ ל ַהגִ ִתית ְלאָ ָסףַ :ה ְרנִ ינּו לֵ
ֹלהים נִ צָ ב בַ עֲ ַדת אֵ ל ְב ֶק ֶרב
פ"ב ,אִ :מזְ מֹור ְלאָ ָסף א ִ
ֹלהים י ְִשפֹ ט...
א ִ

א

ִשיר ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף:

ב

ֹלהים אַ ל דֳּ ִמי לָ ְך
א ִ

אַ ל ֶתח ַרש וְאַ ל ִת ְשקֹ ט אֵ ל:

ג

כִ י ִהנֵה אֹויְבֶ יָך יֶה ָמיּון

ּומ ַשנְ 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 ְונַכְ ִח ֵ

וְל ֹא יִזָ כֵר ֵשם י ְִש ָראֵ ל עֹוד:

ו

כִ י נֹועֲ צּו לֵ ב י ְַח ָדו

עָ לֶ יָך ְב ִרית יִכְ רֹתּו:

ז

אלים
אָ הֳּ לֵ י אדֹום ְוי ְִש ְמעֵ ִ

מֹואָ ב ו ְַהגְ ִרים:

ח

גְ בָ ל וְעַ מֹון וַעֲ ָמלֵ ק

ְפלֶ ֶשת ִעם יֹ ְשבֵ י צֹור:

ט

גַ ם אַ ּׁשּור נִ ְלוָה ִע ָמם

ָהיּו זְ רֹועַ ִל ְבנֵי לֹוט ֶסלָ ה:

י

עֲ ֵשה לָ ֶהם כְ ִמ ְדיָן

יס ָרא כְ י ִָבין ְבנ ַַחל ִקישֹון:
כְ ִס ְ

ֹלהים אַ ל דֳּ ִמי לָ ְך...
פ"ג ,אִ :שיר ִמזְ מֹור ְלאָ ָסף :א ִ

יא

נִ ְש ְמדּו ְבעֵ ין ד ֹאר

ָהיּו ד ֶֹמן לָ אֲ ָד ָמה:

יב

יתמֹו נְ ִדיבֵ מֹו כְ עֹ ֵרב וְכִ זְ אֵ ב
ִש ֵ

ּוכְ זֶבַ ח ּוכְ צַ ְלמֻ נָע כָל נְ ִסיכֵמֹו:

יג

יר ָשה לָ נּו
אֲ ֶשר אָ ְמרּו נִ ֲ

ֹלהים:
אֵ ת נְ אֹות א ִ

יד

יתמֹו כַגַ ְלגַ ל
ֹלהי ִש ֵ
א ַ

רּוח:
כְ ַקש ִל ְפנֵי ַ

טו

כְ אֵ ש ִת ְבעַ ר יָעַ ר

ּוכְ 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 ֶ

וִיבַ ְקשּו ִש ְמָך ה':

יח

ֵיבֹשּו ְויִבָ הֲ לּו עֲ ֵדי עַ ד

ְוי ְַח ְפרּו וְי ֹאבֵ דּו:

יט

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

עֶ ְליֹון עַ ל כָל ָהאָ ֶרץ:

83, 17: Fill their faces with
shame until they seek Your
name, Lord (Hashem).
83, 19: Let them know that YouYour name alone is the Lord
(Hashem), Most High over all
the earth.

ֹלהים י-ק-ו-ק
אִ -

מזמור פ"ג

י-ק-ו-ק

מזמור פ"ז
א ִל ְבנֵי קֹ ַרח ִמזְ מֹור ִשיר

ְסּודתֹו ְב ַה ְר ֵרי קֹ ֶדש:
י ָ

ב אֹ ֵהב ה' ַשעֲ ֵרי ִצּיֹון

ִמכֹל ִמ ְשכְ נֹות יַעֲ קֹ ב:

ג נִ כְ בָ דֹות ְמדֻ בָ ר בָ ְך

ֹלהים ֶסלָ ה:
ִעיר ָהא ִ

ד אַ זְ כִ יר ַר ַהב ּובָ בֶ ל ְליֹ ְדעָ י

ִהנֵה ְפלֶ ֶשת וְצֹור ִעם כּוש

זֶה יֻלַ ד ָשם:

ה ּול ֲִצּיֹון יֵאָ ַמר ִאיש ו ְִאיש יֻלַ ד בָ ּה וְהּוא יְכֹונְ נ ֶָה עֶ ְליֹון:
ו

ה' י ְִספֹ ר ִבכְ תֹוב עַ ִמים

ְש ִרים כְ חֹ ְל ִלים
ז ו ָ

זֶה יֻלַ ד ָשם ֶסלָ ה:
כָל ַמ ְע ָינַי בָ ְך:

83, 5.8: They said: Come, let us wipe
them out as a nation, so that the
name of Israel will no longer be
remembered …. Geval, Amon and
Amalek, Philistia with the
inhabitants of Tyre.
87, 4: I will remind Rahav and
Babylon of My beloved ones. Behold
Philistia and Tyre with Kush,
”“This one was born there

DOUBLE MIZMORIM 14 - 53
14

53

Typical phrases

לְדוִ ד
לַמנַצֵּ ַח ָ
(א) ְ
ֹלהים ִה ְש ִחיתּו ִה ְתעִ יבּו ֲעלִילָה
ָאמַ ר נָבָ ל בְ לִ בֹו ֵּאין אִ -
ֵּאין עֹשֵּ ה טֹוב:
(ב) ה' ִמשָ מַ יִם ִה ְש ִקיף עַ ל בְ נֵּי ָאדָ ם ל ְִראֹות הֲ יֵּש מַ ְשכִ יל
ֹלהים:
ד ֵֹּרש ֶאת א ִ
(ג) הַ ֹכל סָ ר י ְַחדָ ו נֶאלָחּו ֵּאין עֹשֵּ ה טֹוב ֵּאין גַם ֶאחָ ד:
(ד) הֲ ל ֹא י ְָדעּו כָל ֹפעֲלֵּי ָאוֶ ן אְְֹ לֵּי עַ ִמי ָאְְ לּו לֶחֶ ם ה' ל ֹא ָק ָראּו:
ֹלהים בְ דֹור צַ ִדיק:
(ה) שָ ם פָחֲ דּו פָחַ ד כִ י א ִ
(ו) עֲצַ ת עָ נִי ָת ִבישּו כִ י ה' ַמ ְח ֵּסהּו:
יִש ָר ֵּאל בְ שּוב ה' ְשבּות עַ מֹו
יִתן ִמצִ ּיֹון יְשּועַ ת ְ
(ז) ִמי ֵּ
יִש ָר ֵּאל:
יִשמַ ח ְ
קב ְ
ָי ֵּגל ַי ֲע ֹ
?14, 4: Have all the evildoers no knowledge
They, who devour my people as if eating bread,
they who do not call out to the Lord (Hashem),
14, 5-6: There they are, in great fear, for God
(Elohim) is with the righteous generation.
You despise the counsel of the poor, for the
Lord (Hashem) is their refuge.
= ZADIK  HASHEM

D1

Typical phrases

(א) ל ְַמנַצֵּ חַ עַ ל מָ חֲ ַלת ַמ ְשכִ יל ל ְָדוִ ד:
ֹלהים ִה ְש ִחיתּו וְ ִה ְתעִ יבּו עָ וֶל
(ב) ָאמַ ר נָבָ ל בְ ִלבֹו ֵּאין אִ -
ֵּאין עֹשֵּ ה טֹוב:
ֹלהים ִמשָ מַ יִם ִה ְש ִקיף עַ ל ְבנֵּי ָא ָדם ל ְִראֹות הֲ יֵּש ַמ ְשכִ יל ד ֵֹּרש
(ג) אִ -
ֹלהים:
ֶאת אִ -
ֹשה טֹוב ֵּאין גַם ֶא ָחד:
(ד) כֻּּלֹו סָ ג י ְַחדָ ו נֶאלָחּו ֵּאין ע ֵּ
ֹלהים ל ֹא ָק ָראּו:
(ה) הֲ ל ֹא י ְָדעּו ֹפ ֲעלֵּי ָא ֶון אְְֹ לֵּי עַ ִמי ָאְְ לּו ל ֶֶחם אִ -
חנְָך
ֹלהים פִ זַר עַ ְצמֹות ֹ
(ו) שָ ם פָחֲ דּו פַחַ ד ל ֹא ָהיָה פ ַָחד כִ י א ִ
ֹלהים ְמ ָא ָסם:
הבִ ש ָֹתה כִ י א ִ
ֹלהים ְשבּות עַ מֹו
ִש ָר ֵּאל ְבשּוב אִ -
(ז) ִמי י ִֵּתן ִמצִ ּיֹון יְשֻּ עֹות י ְ
ִש ָר ֵּאל:
ִשמַ ח י ְ
קב י ְ
ָי ֵּגל ַי ֲע ֹ
53, 5: Have the evildoers no knowledge? They,
who devour my people as if eating bread, they
who do not call out to God (Elohim).
53, 6: There they were in great fear. But there
was not fear, for God (Elohim) has scattered the
bones of those who encamped against you.
)You were put to shame, because God (Elohim
despised them. = EVIL DOERS  E-LOHIM

Philosopher
- King

רמב"ם הל' מלכים יא ,ד:
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק
במצוות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה
ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם
מלחמות ה'  -הרי זה בחזקת שהוא משיח.

D2

D2

D1
א
ב
14
40  35
ה'

53
70
א-להים

נ"א ,יג :אַ ל ַת ְׁש ִליכֵנִ י ִמ ְׁלפָ נֶיָך
וְׁרּוחַ ָק ְׁד ְׁשָך אַ ל ִת ַקח ִמ ֶמנִ י:
ע"א ,ט :אַ ל ַת ְׁש ִליכֵנִ י ְׁלעֵ ת
זִ ְׁקנָה כִ כְׁ לֹות כ ִֹּחי אַ ל ַתעַ זְׁ בֵ נִ י:
לידת שלמה – כפרה על חטא
דוד עם בת שבע  דוד הזקן
מעביר לשלמה את מלכותו

ִשי:
ע"ב ,כָ :כלּו ְת ִפלֹות ָדוִד בֶ ן י ָ

51, 13: Do not cast me away
from Your presence, and do not
take Your holy spirit from me.
71, 9: Do not cast me away at the
time of old age, do not forsake
me when my strength fails.

דוד מעלה את ארון ה' לירושלים עם הלויים המשוררים
David brings the Holy Ark to Jerusalem with the Levite Singers

'ֹלהים אֶ ת ַה ְלוִּיִ ם נ ְֹשאֵ י אֲ רֹון ְב ִרית ה
ִ  ַוי ְִהי בֶ ְעזֹר ָהא:כח- כו,דברי הימים א ט"ו
 ו ְָדוִיד ְמכ ְֻרבָ ל ִב ְמ ִעיל בּוץ ְוכָל:ילים
ִ ֵוַּיִ זְ ְבחּו ִש ְבעָ ה פָ ִרים ו ְִש ְבעָ ה א
ְה ְמשֹ ְר ִרים ּוכְ נַנְ יָה ַה ַשר ַה ַמ ָשא ַה ְמשֹ ְר ִרים
ַ ַה ְלוִּיִ ם ַה ֹנ ְש ִאים אֶ ת ָהאָ רֹון ו
 ְוכָל י ְִש ָראֵ ל ַמעֲ ִלים אֶ ת אֲ רֹון ְב ִרית ה' ִב ְתרּועָ ה:וְעַ ל ָדוִיד אֵ פֹוד בָ ד
:ּוב ְמ ִצ ְל ָתיִם ַמ ְש ִמ ִעים ִבנְ בָ ִלים וְכִ ֹנרֹות
ִ ּובקֹול שֹופָ ר ּובַ חֲ צ ְֹצרֹות
ְ
First Chronicles 15, 26-28: And it came to pass, when God helped the Levites the bearers of the
Ark of the Covenant of the Lord, that they sacrificed seven bulls and seven rams. And David was
clothed with a robe of fine linen and all the Levites who were carrying the Ark and the singers and
Chenaniah the leader of the singers in the song; and on David was an ephod of linen. Thus all
Israel were bringing up the Ark of the Covenant of the Lord with shouting, and with sounds of the
shofar, and with trumpets, and with cymbals, resounding with psalteries and harps:

 לבש גם הוא לבושיהם-  ולפי שהיה דוד משורר כמו לוים... :רש"י
 כאותו אפוד של אהרן-  יב) וְׁעַ ל ָדוִיד אֵ פֹוד בָ ד,(דה"ב ה

: לויים במקדש הּוא וְאֶ ָחיו ּובָ נָיו ְשנֵים עָ ָשר12 מעמד של
)... א,לא; כ"ו- א,(דברי הימים א כ"ה
(“Sitz im Leben”)
King David & Asaf (Singer/prophets) & Korach (gatekeepers)
He and his sons and brothers, twelve (x24)

Jes 1, 2

24
24 = דוי"ד

דוי"ד = 24
ּופגְ עּו ִלי
בראשית כ"ג ,ח-יזַ :וי ְַדבֵ ר ִא ָתם לֵ אמֹר ִאם יֵש אֶ ת נ ְַפ ְשכֶם ִל ְק ֹבר אֶ ת ֵמ ִתי ִמ ְלפָ נַי ְש ָמעּונִ י ִ
ִתן ִלי אֶ ת ְמעָ ַרת ַה ַמכְ פֵ לָ ה אֲ ֶשר לֹו אֲ ֶשר ִב ְקצֵ ה ָש ֵדהּו ְבכ ֶֶסף ָמלֵ א י ְִת ֶנ ָנה ִלי
ְבעֶ ְפרֹון בֶ ן צֹחַ רְ :וי ֶ
ְבתֹוכְ כֶם לַ אֲ חֻ זַ ת ָקבֶ רְ :ועֶ ְפרֹון יֹ ֵשב ְבתֹוְך ְבנֵי חֵ ת ַו ַּיעַ ן עֶ ְפרֹון ַה ִח ִתי אֶ ת אַ ְב ָר ָהם ְבאָ זְ נֵי ְבנֵי חֵ ת ְלכֹל

יה ְלעֵ ינֵי ְבנֵי עַ ִמי
ְה ְמעָ ָרה אֲ ֶשר בֹו ְלָך נְ ַת ִת ָ
ָת ִתי לָ ְך ו ַ
בָ אֵ י ַשעַ ר ִעירֹו לֵ אמֹר :ל ֹא אֲ דֹנִ י ְש ָמעֵ נִ י ַה ָש ֶדה נ ַ
יה לָ ְך ְקבֹר ֵמ ֶתָך :וַּיִ ְש ַתחּו אַ ְב ָר ָהם ִל ְפנֵי עַ ם ָהאָ ֶרץַ :וי ְַדבֵ ר אֶ ל עֶ ְפרֹון ְבאָ זְ נֵי עַ ם ָהאָ ֶרץ לֵ אמֹר אַ ְך
נְ ַת ִת ָ
ָת ִתי ֶכ ֶסף ַה ָש ֶדה ַקח ִמ ֶמנִ י וְאֶ ְק ְב ָרה אֶ ת ֵמ ִתי ָש ָמהַ :ו ַּיעַ ן עֶ ְפרֹון אֶ ת אַ ְב ָר ָהם
ִאם אַ ָתה לּו ְש ָמעֵ נִ י נ ַ

לֵ אמֹר לֹו :אֲ דֹנִ י ְש ָמעֵ נִ י אֶ ֶרץ אַ ְרבַ ע ֵמאֹ ת ֶש ֶקל ֶכ ֶסף בֵ ינִ י ּובֵ ינְ ָך ַמה ִהוא וְאֶ ת ֵמ ְתָך ְקבֹר :וַּיִ ְש ַמע
אַ ְב ָר ָהם אֶ ל עֶ ְפרֹון וַּיִ ְשקֹ ל אַ ְב ָר ָהם ְלעֶ ְפרֹן אֶ ת ַה ֶכ ֶסף אֲ ֶשר ִדבֶ ר ְבאָ זְ נֵי ְבנֵי חֵ ת אַ ְרבַ ע ֵמאֹות ֶש ֶקל
ֶכ ֶסף עֹ בֵ ר לַ סֹ חֵ רַ :ו ָּי ָקם ְש ֵדה עֶ ְפרֹון אֲ ֶשר

ְה ְמעָ ָרה אֲ ֶשר בֹו
בַ ַמכְ פֵ לָ ה אֲ ֶשר ִל ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא ַה ָש ֶדה ו ַ

ְוכָל ָהעֵ ץ אֲ ֶשר בַ ָש ֶדה אֲ ֶשר ְבכָל גְ בֻ לֹו ָס ִביב:

עֶ ְפ ֹר"ן =  = 400אַ ְרבַ ע ֵמאֹות ֶש ֶקל ֶכ ֶסף עֹ בֵ ר לַ סֹ חֵ ר

משלי כ"ח ,כב:
נִ בֳּ ָהל לַ הֹון ִאיש ַרע עָ יִן
וְל ֹא י ֵַדע כִ י ֶח ֶסר ְיבֹאֶ נּו:

Isaiah
parallels
Psalms

First Temple
Isaiah’s prophesies (1-35); Hizkiyahu; Assyria and
Babylonia (36-39)

Second Temple
40 - 66

David’s life (1-72) and end of first Temple period
(73-89)

90-150

Books of Kings 1 +2

Chronicles 1 + 2

Exil to Babylon
Pre-exile Historiography

Cyrus Declaration
Post-exile Historiography
(Tehillim  Chronicles)
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ּומ ִהר
ָשב עָ לָ יו בֶ א ֶמת ְבאֹ ֶהל ָדוִד שֹ פֵ ט ְוד ֵֹרש ִמ ְשפָ ט ְ
ישעיהו ט"ז,ה :וְהּוכַן בַ ֶח ֶסד כִ ֵסא ְוי ַ
צֶ ֶדק:
ירמיהו ל"ג ,ידִ :הנֵה י ִָמים בָ ִאים נְ אֻ ם ה' וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת ַה ָדבָ ר ַהּטֹוב אֲ ֶשר ִדבַ ְר ִתי אֶ ל בֵ ית
יח ְל ָדוִד צֶ ַמח ְצ ָד ָקה וְעָ ָשה ִמ ְשפָ ט
ְהּודה :בַ ּי ִָמים ָה ֵהם ּובָ עֵ ת ַה ִהיא אַ ְצ ִמ ַ
י ְִש ָראֵ ל וְעַ ל בֵ ית י ָ
ִירּושלַ ִם ִת ְשכֹון לָ בֶ ַטח ְוזֶה אֲ ֶשר י ְִק ָרא לָ ּה ה'
ָ
ְהּודה ו
ָשע י ָ
ּוצ ָד ָקה בָ אָ ֶרץ :בַ ּי ִָמים ָה ֵהם ִתּו ַ
ְ
ִצ ְד ֵקנּו :כִ י כֹה אָ ַמר ה' ל ֹא ִיכ ֵָרת ְל ָדוִד ִאיש יֹ ֵשב עַ ל כִ ֵסא בֵ ית י ְִש ָראֵ ל:
יהם רֹעֶ ה אֶ ָחד ו ְָרעָ ה אֶ ְת ֶהן אֵ ת עַ ְב ִדי ָדוִיד הּוא י ְִרעֶ ה אֹ ָתם
יחזקאל ל"ד ,כג-כד :וַהֲ ִקמ ִֹתי עֲ לֵ ֶ
אֹלהים וְעַ ְב ִדי ָדוִד נ ִָשיא ְבתֹוכָם אֲ נִ י ה' ִדבַ ְר ִתי:
ִ
וְהּוא י ְִהיֶה לָ ֶהן ְלרֹעֶ ה :וַאֲ נִ י ה' אֶ ְהיֶה לָ ֶהם לֵ
ּוב ִמ ְשפָ ַטי יֵלֵ כּו וְחֻ קֹ ַתי
יהם וְרֹועֶ ה אֶ ָחד י ְִהיֶה ְלכֻלָ ם ְ
יחזקאל ל"ז ,כד :וְעַ ְב ִדי ָדוִד ֶמלֶ ְך עֲ לֵ ֶ
בֹותיכֶם
ָת ִתי ְלעַ ְב ִדי ְליַעֲ קֹ ב אֲ ֶשר י ְָשבּו בָ ּה אֲ ֵ
אֹותםְ :וי ְָשבּו עַ ל ָהאָ ֶרץ אֲ ֶשר נ ַ
ָ
י ְִש ְמרּו וְעָ שּו
ֵיהם עַ ד עֹולָ ם ו ְָדוִד עַ ְב ִדי נ ִָשיא לָ ֶהם ְלעֹולָ םְ :וכ ַָר ִתי לָ ֶהם
ּובנֵי ְבנ ֶ
ֵיהם ְ
ּובנ ֶ
יה ֵה ָמה ְ
ְוי ְָשבּו עָ לֶ ָ
ָת ִתי אֶ ת ִמ ְק ָד ִשי ְבתֹוכָם
אֹותם ְונ ַ
ָ
יתי
אֹותם ּונְ ַת ִתים ו ְִה ְרבֵ ִ
ָ
ְב ִרית ָשלֹום ְב ִרית עֹולָ ם י ְִהיֶה
ְלעֹולָ ם:
יהם וְאֵ ת ָדוִד ַמ ְלכָם ּופָ חֲ דּו אֶ ל ה' וְאֶ ל
ֹלה ֶ
ּוב ְקשּו אֶ ת ה' א ֵ
ָשבּו ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ִ
הושע ג' ,ה :אַ ַחר י ֻ
טּובֹו ְבאַ חֲ ִרית ַהּי ִָמים:
יהן וַהֲ ִרסֹ ָתיו אָ ִקים
עמוס ט' ,יא :בַ ּיֹום ַההּוא אָ ִקים אֶ ת סֻ כַת ָדוִיד ַהנֹפֶ לֶ ת וְגָ ַד ְר ִתי אֶ ת ִפ ְרצֵ ֶ
יהם נְ אֻ ם
ִירשּו אֶ ת ְשאֵ ִרית אדֹום ְוכָל ַהגֹויִם אֲ ֶשר נִ ְק ָרא ְש ִמי עֲ לֵ ֶ
ימי עֹולָ םְ :ל ַמעַ ן י ְ
יה כִ ֵ
ית ָ
ּובנִ ִ
ְ
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בימי ִשיבַ ת צִ ּיֹון

(תהלים קכ"ו)

ְהיָה ַהנִ כְ ָשל בָ ֶהם בַ ּיֹום ַההּוא כְ ָדוִיד
ְרּושלַ ִם ו ָ
יֹושב י ָ
זכריה י"ב ,ח-י :בַ ּיֹום ַההּוא יָגֵן ה' ְבעַ ד ֵ
ְהיָה בַ ּיֹום ַההּוא אֲ בַ ֵקש ְל ַה ְש ִמיד אֶ ת כָל ַהגֹויִם
ֵיהם :ו ָ
ֵאֹלהים כְ ַמ ְלאַ ְך ה' ִל ְפנ ֶ
ּובֵ ית ָדוִיד כ ִ
ְתחֲ נּונִ ים...
רּוח ֵחן ו ַ
ַ
ְרּושלַ ִם
יֹושב י ָ
ְשפַ כְ ִתי עַ ל בֵ ית ָדוִיד וְעַ ל ֵ
ְרּושלָ ִם :ו ָ
ַהבָ ִאים עַ ל י ָ
עזרא ג' ,יְ :וי ְִסדּו ַהבֹנִ ים אֶ ת ֵהיכַל ה' ַוּיַעֲ ִמידּו ַהכֹהֲ נִ ים ְמלֻבָ ִשים בַ חֲ צ ְֹצרֹות
ְה ְלוִּיִ ם ְבנֵי אָ ָסף בַ ְמ ִצ ְל ַתיִם ְל ַהלֵ ל אֶ ת ה' עַ ל י ְֵדי ָדוִיד ֶמלֶ ְך י ְִש ָראֵ לַ :וּיַעֲ נּו
ו ַ
ּובהֹודֹת לַ ה' כִ י טֹוב כִ י ְלעֹולָ ם ַח ְסדֹו עַ ל י ְִש ָראֵ ל ְוכָל ָהעָ ם ֵה ִריעּו
ְב ַהלֵ ל ְ
הּוסד בֵ ית ה':
ַ
ְתרּועָ ה גְ דֹולָ ה ְב ַהלֵ ל לַ ה' עַ ל
יהם
אשי ַה ְלוִּיִ ם חֲ ַש ְביָה ֵש ֵר ְביָה ְויֵשּועַ בֶ ן ַק ְד ִמיאֵ ל וַאֲ ֵח ֶ
נחמיה י"ב ,כד :ו ְָר ֵ
ֹלהים ִמ ְש ָמר ְלעֻ ַמת ִמ ְש ָמר:
ְלנֶגְ ָדם ְל ַהלֵ ל ְלהֹודֹות ְב ִמ ְצוַת ָדוִיד ִאיש ָהא ִ

ִיהּודה חֲ נָנִ י
נחמיה י"ב ,לו-לז :וְאֶ ָחיו ְש ַמ ְעיָה וַעֲ ז ְַראֵ ל ִמלֲלַ י גִ לֲלַ י ָמעַ י נְ ַתנְ אֵ ל ו ָ
ֵיהם :וְעַ ל ַשעַ ר ָהעַ יִן ְונֶגְ ָדם עָ לּו
ֹלהים וְעֶ זְ ָרא ַהסֹופֵ ר ִל ְפנ ֶ
ִבכְ לֵ י ִשיר ָדוִיד ִאיש ָהא ִ
חֹומה ֵמעַ ל ְלבֵ ית ָדוִיד וְעַ ד ַשעַ ר ַה ַמיִם ִמזְ ָרח:
עַ ל ַמעֲ לֹות ִעיר ָדוִיד בַ ַמעֲ לֶ ה לַ ָ

שיבת ציון
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דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח
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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 תשובה



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

ְש ֵרי ַהצָ בָ א לַ עֲ ב ָֹדה ִל ְבנֵי אָ סָ ף
דברי הימים א כ"ה ,ז-טַ :וּי ְַב ֵדל ָדוִיד ו ָ
ּוב ְמ ִצ ְל ָתיִםַ ...וי ְִהי ִמ ְספָ ָרם ִעם
ימן וִידּותּון הַ נִ ְב ִאים ְבכִ נֹרֹות ִבנְ בָ ִלים ִ
וְהֵ ָ
אֲ חֵ יהֶ ם ְמל ְֻמ ֵדי ִשיר לַ ה' כָל ַה ֵמ ִבין ...כ ַָקטֹ ן ַכגָדֹול ֵמ ִבין ִעם ַת ְל ִמידַ :וּיֵצֵ א
גֹורל ָה ִראשֹון ְלאָ ָסף ְליֹוסֵ ף גְ ַד ְליָהּו הַ ֵּׁשנִ י הּוא וְאֶ חָ יו ּובָ נָיו ְשנֵים עָ ָשר:
ַה ָ
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 ְמיָהּו בֶ ן קֹ ֵרא
ִמן ְבנֵי אָ ָסף ...אֵ לֶ ה ַמ ְח ְלקֹות הַ ּׁשֹ עֲ ִרים ִל ְבנֵי הַ ָק ְר ִחי ו ְִל ְבנֵי ְמ ָר ִרי:

The Book of Psalms

ק"נ-'מזמורים א
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