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The Narrative of Sefer Tehillim

Lecture #1 

• Introduction to Contextual Interpretation of the Book of Tehillim
• Goals & syllabus of the 929 online course 
• Tehillim 1-2 as a Prologue 
• Structure of Book I (1-41) → see lecture #2
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King David’s teaching & LifeRevival

Destruction Rehabilitation  

Narrative of Sefer Tehillim

 םֶהיֵה�ֱא 'ה תֶא ּוׁשְקִבּו  לֵאָרְִׂשי יֵנְּב ּובָֻׁשי רַחַא :ה ,'ג עשוה
:םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב ֹובּוט לְֶאו 'ה לֶא ּודֲחָפּו םָּכְלַמ ִדוָּד תְֵאו

:םֶדֶקְּכּוניֵָמיׁשֵּדַחהָבּוׁשְָנו�יֶלֵא'הּונֵביִׁשֲה :בכ ,'ה הכיא
)א"ע ה"כ הנשה שאר( םָּיְַקו יַח לֵאָרְִׂשי �ֶלֶמ ִדוָד



Book 5 Book 4 Book 3 Book 2 Book 1

The return to Zion and the 
restoration of the kingdom of 
the House of David (Ps 108-
110, 138-145) with songs of 
praise and thanksgiving (the 
Egyptian Hallel, the Great 
Hallel); David praises God and 
invites the whole world to 
praise God together with him in 
rebuilt Jerusalem (Ps 145-150). 

The prayer of Moses during 
crisis, the rehabilitation of 
Israel in the Diaspora; 
Acceptance of the Kingdom of 
the God of nations in the 
psalms of “God is King" (Ps 
93, 97, 99), the return of the 
Kingdom of David and the 
rebuilding of Jerusalem (Ps 
101, 102) with a prayer for the 
return to Zion (Ps 106, 47).

The poets of the Temple, Asaf 
and the sons of Korach, 
continue to pray for closeness 
to God (Ps 73) and for God’s 
compassion despite troubles 
from enemies, the exile of 
Israel and the destruction. The 
kingdom of the House of David 
exists in the memories and in 
the prayers for the future to 
come. 

The poets of the Temple, the 
sons of Korach and Asaf, long 
for Zion and the Temple. The 
second collection l’David (Ps 
51-Ps  72) opens with David’s 
response after his sin with Bat 
Sheva and ends with a prayer 
for the success of the complete 
kingdom in the future. 

The poet's moral and religious 
teachings, coping with evil, 
good virtues of people and 
closeness to God. (Almost) all 
the Tehillim are attributed to 
David. The psalmist wishes to 
internalize the teachings of the 
divine Torah (Ps 1 v2 - 40 v9).

Jerusalem is rebuilt from 
scratch, David returns to her 
with the Torah and harp (Ps 
108, 3). His praise is heard all 
over the world – ‘Each soul 
will praise God, Hallelu-yah'.

The Torah of Moshe as part of 
the building of Jerusalem – the 
righteous flourishes like the 
palm tree (Ps 92, 13). The 
return of Zion from all over the 
world with the acceptance of 
the Kingdom of God by all the 
nations of the world. 

The Temple and Jerusalem 
(left) may be destroyed, but the 
vision and closeness to the 
Temple remain (right).

David as a harp (Ps 58 v9) in 
the Temple accompanies the 
poets in their song and the 
Cohanim in their Temple 
service. The priestly crown 
with the crown of royalty. 

David and his arms as a Torah 
scroll, as the opening of the 
Book of Tehillim (Ps 1) with 
the walls of Jerusalem in the 
background (Ps 2). The crown 
of  Torah with the crown of 
royalty.
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הנשויל הרטע ריזחיו דוד תיב תוכלמ תא שדחי ךלמהדוד
 רִהְמּו טָּפְׁשִמ ׁשֵֹרְדו טֵֹפׁשִדוָּד לֶֹהאְּב תֶמֱאֶּב ויָלָע בַָׁשְיו אֵּסִּכ דֶסֶחַּבןַכּוְהו:ה,ז"ט והיעשי
:קֶדֶצ
 תיֵּב לֶא יִּתְרַּבִּד רֶׁשֲא בֹוּטַה רָבָּדַה תֶא יִֹתמִקֲַהו 'ה םֻאְנ םיִאָּב םיִָמי הֵּנִה :די ,ג"ל והימרי
 טָּפְׁשִמ הָׂשְָעו הָקָדְצ חַמֶצִדוָדְל ַחיִמְצַא איִהַה תֵעָבּו םֵהָה םיִמָּיַּב :הָדּוְהי תיֵּב לְַעו לֵאָרְִׂשי
 'ה ּהָל אָרְִקי רֶׁשֲא הְֶזו חַטֶבָל ןֹוּכְׁשִּת ִםַלָׁשּורִיו הָדּוְהי עַׁשָּוִּת םֵהָה םיִמָּיַּב :ץֶרָאָּב הָקָדְצּו
:לֵאָרְִׂשי תיֵב אֵּסִּכ לַע בֵֹׁשי ׁשיִאִדוָדְל תֵרִָּכי א� 'ה רַמָא ֹהכ יִּכ :ּונֵקְדִצ
 םָֹתא הֶעְִרי אּוה דִיוָד יִּדְבַע תֵא ןֶהְתֶא הָעְָרו דָחֶא הֶֹער םֶהיֵלֲע יִֹתמִקֲַהו:דכ-גכ ,ד"ל לאקזחי
:יִּתְרַּבִּד 'ה יִנֲא םָכֹותְב איִׂשָנ ִדוָד יִּדְבְַעו םיִה�אֵל םֶהָל ֶהיְהֶא 'ה יִנֲַאו :הֶֹערְל ןֶהָל ֶהיְִהי אּוְהו
 יַֹתּקְֻחו ּוכֵֵלי יַטָּפְׁשִמְבּו םָּלֻכְל ֶהיְִהי דָחֶא הֶעֹוְרו םֶהיֵלֲע �ֶלֶמ ִדוָד יִּדְבְַעו :דכ ,ז"ל לאקזחי
 םֶכיֵתֹובֲא ּהָב ּובְָׁשי רֶׁשֲא ֹבקֲַעיְל יִּדְבַעְל יִּתַתָנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה לַע ּובְָׁשְיו :םָתֹוא ּוׂשְָעו ּורְמְִׁשי
 םֶהָל יִּתַרְָכו :םָלֹועְל םֶהָל איִׂשָנ יִּדְבַע ִדוְָדו םָלֹוע דַע םֶהיֵנְב יֵנְבּו םֶהיֵנְבּו הָּמֵה ָהיֶלָע ּובְָׁשְיו

 םָכֹותְּב יִׁשָּדְקִמ תֶא יִּתַתְָנו םָתֹוא יִתיֵּבְרְִהו םיִּתַתְנּו םָתֹוא ֶהיְִהי םָלֹוע תיִרְּב םֹולָׁש תיִרְּב
:םָלֹועְל
 לְֶאו 'ה לֶא ּודֲחָפּו םָּכְלַמִדוָּד תְֵאו םֶהיֵה�ֱא 'ה תֶא ּוׁשְקִבּו לֵאָרְִׂשי יֵנְּב ּובָֻׁשי רַחַא :ה ,'ג עשוה
 :םיִמָּיַה תיִרֲחַאְּב ֹובּוט
 םיִקָא ויָֹתסִרֲַהו ןֶהיֵצְרִּפ תֶא יִּתְרַדְָגו תֶלֶֹפּנַהדִיוָּד תַּכֻס תֶא םיִקָא אּוהַה םֹוּיַּב:אי ,'ט סומע
 םֻאְנ םֶהיֵלֲע יִמְׁש אָרְקִנ רֶׁשֲא ִםיֹוּגַה לְָכו םֹודֱא תיִרֵאְׁש תֶא ּוׁשְרִיי ןַעַמְל :םָלֹוע יֵמיִּכ ָהיִתיִנְבּו

:תֹאּז הֶֹׂשע 'ה



דִיוָדְּכ אּוהַה םֹוּיַּב םֶהָּב לָׁשְכִּנַה ָהיְָהו ִםַלָׁשּוְרי בֵׁשֹוי דַעְּב 'ה ןֵָגי אּוהַה םֹוּיַּב :י-ח ,ב"י הירכז
 ִםיֹוּגַה לָּכ תֶא דיִמְׁשַהְל ׁשֵּקַבֲא אּוהַה םֹוּיַּב ָהיְָהו :םֶהיֵנְפִל 'ה �ַאְלַמְּכ םיִה�אֵּכדִיוָּד תיֵבּו

...םיִנּונֲחְַתו ןֵח ַחּור ִםַלָׁשּוְרי בֵׁשֹוי לְַעודִיוָּד תיֵּב לַע יִּתְכַפְָׁשו :ִםָלָׁשּוְרי לַע םיִאָּבַה

תֹורְֹצצֲחַּבםיִׁשָּבֻלְמםיִנֲֹהּכַה ּודיִמֲעַַּיו 'ה לַכיֵה תֶא םיִֹנּבַה ּודְִּסְיו :י ,'ג ארזע
 ּונֲעַַּיו :לֵאָרְִׂשי �ֶלֶמדִיוָּד יְֵדי לַע'ה תֶא לֵּלַהְלִםיַּתְלִצְמַּב ףָסָא יֵנְּבםִִּיוְלְַהו

 ּועיִרֵה םָעָה לְָכולֵאָרְִׂשי לַע ֹוּדְסַח םָלֹועְל יִּכ בֹוט יִּכ 'הַלֹתדֹוהְבּו לֵּלַהְּב
:'ה תיֵּבדַסּוה לַע'הַל לֵּלַהְב הָלֹודְג הָעּורְת
 םֶהיֵחֲַאולֵאיִמְדַק ןֶּב ַעּוֵׁשְיו ָהיְבֵרֵׁש ָהיְבַׁשֲחםִִּיוְלַה יֵׁשאְָרו :דכ ,ב"י הימחנ
:רָמְׁשִמ תַּמֻעְל רָמְׁשִמםיִה�ֱאָה ׁשיִאדִיוָּדַתוְצִמְּב תֹודֹוהְל לֵּלַהְל םָּדְגֶנְל

 יִנָנֲח הָדּוהִיו לֵאְנַתְנ יַעָמ יַלֲלִּג יַלֲלִמ לֵאְרַזֲַעו ָהיְעַמְׁש ויָחְֶאו :זל-ול ,ב"י הימחנ
 ּולָע םָּדְגְֶנו ִןיַעָה רַעַׁש לְַעו :םֶהיֵנְפִל רֵפֹוּסַה אָרְזְֶעו םיִה�ֱאָה ׁשיִאדִיוָּדריִׁש יֵלְכִּב
:חָרְזִמ ִםיַּמַה רַעַׁש דְַעודִיוָּד תיֵבְל לַעֵמ הָמֹוחַל הֶלֲעַּמַּבדִיוָּדריִע תֹולֲעַמ לַע
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 קידצה
ותחלצהו

 םיִעָׁשְר תַצֲעַּב �ַלָה א� רֶׁשֲא ׁשיִאָה יֵרְׁשַא א
:בָָׁשי א� םיִצֵל בַׁשֹומְבּודָמָע א� םיִאָּטַח �ֶרֶדְבּו

:הְָליָלָו םָמֹוי הֶּגְֶהי ֹותָרֹותְבּו ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב םִא יִּכ ב
 ֹוּתִעְּבןִֵּתי ֹויְרִּפ רֶׁשֲאִםיָמ יֵגְלַּפ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ ָהיְָהו ג

:ַחיִלְַצי הֶׂשֲַעי רֶׁשֲא ֹלְכו לֹוִּבי א� ּוהֵלְָעו
:ַחּור ּוּנֶפְּדִּת רֶׁשֲא ֹץּמַּכ םִא יִּכ םיִעָׁשְרָה ןֵכ א� ד
:םיִקיִּדַצ תַדֲעַּב םיִאָּטְַחו טָּפְׁשִּמַּב םיִעָׁשְר ּומָֻקי א� ןֵּכ לַע ה
:דֵבֹאּת םיִעָׁשְר �ֶרְֶדו           םיִקיִּדַצ �ֶרֶּד 'ה ַעֵדֹוי יִּכ ו

'א רומזמ

 םיעשרה
םינולשיכו

 קידצה לרוג
עשרהו

םיימינפ םירושרישו רומזמה תקולח

דָמָע א�םיִאָּטַח�ֶרֶדְבּו

םיִאָּטְַחו
םיִקיִּדַצ תַדֲעַּב

םיִעָׁשְר�ֶרְֶדו...םיִקיִּדַצ�ֶרֶּד

םיִעָׁשְרָהןֵכ א�

 א�ןֵּכ לַע
ּומָֻקי
םיִעָׁשְר

Text

ֹוצְפֶח 'התַרֹותְּב םִא יִּכ :ב,'א
הְָליָָלו םָמֹוי הֶּגְֶהיֹותָרֹותְבּו

 :יָלָע בּותָּכ רֶפֵס תַּלִגְמִּב יִתאָב ֵהּנִה יִּתְרַמָא זָא :בי ,א"מ ;ט-ח ,'מ
 יִּתְעַָדי תֹאזְּב ...יָעֵמ �ֹותְּב�ְתָרֹוְתו יִּתְצָפָח יַה�-ֱא �ְנֹוצְר תֹוׂשֲעַל
 יִּבָּתְצַפָח יִּכ

  ...'ה תֶא אֵָרי ׁשיִא יֵרְׁשַא ָּהיּולְלַה :י-א ,ב"יק
:דֵבֹאּת םיִעָׁשְר ַתוֲאַּת

 ...ׁשיִאָהיֵרְׁשַא :ו.א,'א
:דֵבֹאּת םיִעָׁשְר �ֶרְֶדו  םיִקיִּדַצ

 םילהת רפסב רומזמה תוכימס

 ...ֹוחַטְבִמ 'ה םָׂש רֶׁשֲא רֶבֶּגַהיֵרְׁשַא :ב ,א"מ ;ה ,'מ
 לָּד לֶא ליִּכְׂשַמ יֵרְׁשַא

 ...ׁשיִאָהיֵרְׁשַא :בי ,'ב ;א,'א
:ֹוב יֵסֹוח לָּכיֵרְׁשַא

Con-textuality
Tehillim 1-2

 ןֵגָמ 'ה הָּתְַאו :ט.ד ,'ג ...ׁשיִאָה יֵרְׁשַא :א ,'א
הָלֶּס �ֶתָכְרִב �ְּמַע לַע הָעּוְׁשיַה 'הַל ...יִדֲעַּב

 לֵאָרְִׂשי �יֶרְׁשַא :טכ ,ג"ל םירבד
 �ֶרְזֶע ןֵגָמ 'הַּב עַׁשֹונ םַע �ֹומָכ יִמ

 םָמֹוי הֶּגְֶהי ֹותָרֹותְבּו ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב םִא יִּכ :ו.ג-ב ,'א
 םיִקיִּדַצ�ֶרֶּד 'ה ַעֵדֹוי יִּכ...ַחיִלְַצי הֶׂשֲַעי רֶׁשֲא ֹלְכו...הְָליָָלו

 םָמֹוי ֹוּב ָתיִגְָהו �יִּפִמ הֶּזַההָרֹוּתַה רֶפֵס ׁשּוָמי א� :ח ,'א עשוהי
�ֶכָרְּד תֶא ַחיִלְצַּת זָא יִּכ ֹוּב בּותָּכַה לָכְּכתֹוׂשֲעַל ֹרמְׁשִּת ןַעַמְל הְָליַָלו

 םירחא םירפס םע םירשק

ֹויְרִּפ רֶׁשֲאִםיָמ יֵגְלַּפ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ ָהיְָהו :ג ,'א
:ַחיִלְַציהֶׂשֲַעי רֶׁשֲא ֹלְכו לֹוִּבי א�ּוהֵלְָעו ֹוּתִעְּבןִֵּתי

...ֹוחַטְבִמ 'ה םָׂש רֶׁשֲארֶבֶּגַה יֵרְׁשַא :ה ,'מ

 ָהיְָהו :ֹוחַטְבִמ  ָהיְָהו 'הַּב חַטְִבי רֶׁשֲא רֶבֶּגַה �ּורָּב :ח-ז ,ז"י הימרי
 ֹםח ֹאָבי יִּכ הֶאְִרי אְ�וויָׁשָרָׁש חַּלְַׁשי לַבּוי לְַעו ִםיַמ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ
:יִרֶּפתֹוׂשֲעֵמׁשיִָמי אְ�ו גָאְִדי א� תֶֹרּצַּב תַנְׁשִבּו ןָנֲעַרּוהֵלָע ָהיְָהו
 לָּכ הֶּזִמּו הֶּזִמ ֹותָפְׂש לַע הֶלֲַעי לַחַּנַה לְַעו :בי ,ז"מ לאקזחי
 יִּכ רֵּכְַביויָׁשָדֳחָלֹויְרִּפ ֹםִּתי אְ�ו ּוהֵלָע לֹוִּבי א� לָכֲאַמ ץֵע
ּוהֵלְָעו לָכֲאַמְלֹויְרִפ ָהיְָהו םיִאְצֹוי הָּמֵה ׁשָּדְקִּמַה ןִמויָמיֵמ
הָפּורְתִל

ֹויְרִּפ רֶׁשֲאִםיָמ יֵגְלַּפ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ ָהיְָהו :ג ,'א
:ַחיִלְַצי הֶׂשֲַעי רֶׁשֲא ֹלְכו לֹוִּבי א� ּוהֵלְָעו ֹוּתִעְּבןִֵּתי

Inter-textuality

ויתוביבסתטהלמשאהושרודובשויהיהיאזעןב
ןהלרמאקסועהתאהבכרמירדסבאמשהילורמא
םיאיבנוםיאיבנלהרותירבדזירחמאלאואל
יניסבןתניתנםויכןיחמשהרותירבדוםיבותכל
'ׁשֵאָּברֵֹעּברָהְָהו':ד"ההונתינשאבןתניתנרקיע
)בהגיגחתכסמימלשורי;ד,ז"טהברארקיו()אי,'דםירבד(



:קיִרּוּגְֶהיםיִּמֻאְלּו ִםיֹוג ּוׁשְגָר הָּמָל א
 דַָחי ּודְסֹונ םיִנְזֹוְרו    ץֶרֶא יֵכְלַמ ּובְַּציְִתי ב

:ֹוחיִׁשְמ לְַעו 'ה לַע
:ֹומיֵֹתבֲע ּוּנֶּמִמ הָכיִלְׁשְַנוֹומיֵתֹורְסֹומ תֶא הָקְּתַנְנ ג
:ֹומָל גַעְִלי יָֹנדֲא קָחְִׂשי ִםיַמָּׁשַּב בֵׁשֹוי ד
:ֹומֵלֲהְַבי ֹונֹורֲחַבּו ֹוּפַאְב ֹומיֵלֵא רֵּבְַדי זָא ה
:יִׁשְדָק רַה ןֹוּיִצ לַע יִּכְלַמ יִּתְכַסָנ יִנֲאַוו
 יַלֵא רַמָא 'הֹקח לֶא הָרְּפַסֲא ז

:�יִּתְדְִלי םֹוּיַה יִנֲא הָּתַא יִנְּב
 �ֶתָלֲחַנ ִםיֹוג הָנְּתְֶאו יִּנֶּמִמ לַאְׁש ח

:ץֶרָא יֵסְפַא �ְתָּזֻחֲאַו
:םֵצְּפַנְּת רֵצֹוי יִלְכִּכ לֶזְרַּב טֶבֵׁשְּב םֵֹערְּת ט
:ץֶרָא יֵטְֹפׁש ּורְסָּוִה ּוליִּכְׂשַה םיִכָלְמ הָּתְַעו י
:הָדָעְרִּב ּוליְִגו הָאְִריְּב 'ה תֶא ּודְבִע אי
 �ֶרֶד ּודְבֹאְתו ףַנֱֶאי ןֶּפ רַב ּוקְּׁשַנ בי

:ֹוב יֵסֹוח לָּכיֵרְׁשַא ֹוּפַא טַעְמִּכ רַעְִבי יִּכ

'ב

 םיִעָׁשְר תַצֲעַּב �ַלָה א� רֶׁשֲא ׁשיִאָהיֵרְׁשַא א'א
:בָָׁשי א� םיִצֵל בַׁשֹומְבּודָמָע א� םיִאָּטַח �ֶרֶדְבּו

:הְָליָלָו םָמֹויהֶּגְֶהי ֹותָרֹותְבּו ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב םִא יִּכ ב
 ֹוּתִעְּבןִֵּתי ֹויְרִּפ רֶׁשֲאִםיָמ יֵגְלַּפ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ ָהיְָהו ג

:ַחיִלְַצי הֶׂשֲַעי רֶׁשֲא ֹלְכו לֹוִּבי א� ּוהֵלְָעו
:ַחּור ּוּנֶפְּדִּת רֶׁשֲא ֹץּמַּכ םִא יִּכ םיִעָׁשְרָה ןֵכ א� ד
:םיִקיִּדַצ תַדֲעַּב םיִאָּטְַחו טָּפְׁשִּמַּב םיִעָׁשְר ּומָֻקי א� ןֵּכ לַע ה
:דֵבֹאּת םיִעָׁשְר�ֶרְֶדו           םיִקיִּדַצ �ֶרֶּד 'ה ַעֵדֹוי יִּכ ו

- 'ִםיֹוג ּוׁשְגָר הָּמָל'ו 'ׁשיִאָה יֵרְׁשַא':א"ע 'י- ב"ע 'ט תוכרב
  :ןנחוי יבר רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמאד איה השרפ אדח
 ,דוד לע הביבח התיהש השרפ לכ
 ;'יֵרְׁשַא'ב הב םייסו 'יֵרְׁשַא'ב הב חתפ
 ,)ו ,'א( 'ׁשיִאָהיֵרְׁשַא' :ביתכד  'יֵרְׁשַא'ב חתפ
.)בי ,'ב( 'ֹוב יֵסֹוח לָּכיֵרְׁשַא' ביתכד 'יֵרְׁשַא'ב םייסו
 )םש תופסות(

םילהת רפס לש חיתפה- )'ב( תוכלמו)'א( הרות



:קיִרּוּגְֶהיםיִּמֻאְלּו ִםיֹוג ּוׁשְגָר הָּמָל א
 דַָחי ּודְסֹונ םיִנְזֹוְרו    ץֶרֶא יֵכְלַמ ּובְַּציְִתי ב

:ֹוחיִׁשְמ לְַעו 'ה לַע
:ֹומיֵֹתבֲע ּוּנֶּמִמ הָכיִלְׁשְַנוֹומיֵתֹורְסֹומ תֶא הָקְּתַנְנ ג
:ֹומָל גַעְִלי יָֹנדֲא קָחְִׂשי ִםיַמָּׁשַּב בֵׁשֹוי ד
:ֹומֵלֲהְַבי ֹונֹורֲחַבּו ֹוּפַאְב ֹומיֵלֵא רֵּבְַדי זָא ה
:יִׁשְדָק רַה ןֹוּיִצ לַע יִּכְלַמ יִּתְכַסָנ יִנֲאַוו
 יַלֵא רַמָא 'הֹקח לֶא הָרְּפַסֲא ז

:�יִּתְדְִלי םֹוּיַה יִנֲא הָּתַא יִנְּב
 �ֶתָלֲחַנ ִםיֹוג הָנְּתְֶאו יִּנֶּמִמ לַאְׁש ח

:ץֶרָא יֵסְפַא �ְתָּזֻחֲאַו
:םֵצְּפַנְּת רֵצֹוי יִלְכִּכ לֶזְרַּב טֶבֵׁשְּב םֵֹערְּת ט
:ץֶרָא יֵטְֹפׁש ּורְסָּוִה ּוליִּכְׂשַה םיִכָלְמ הָּתְַעו י
:הָדָעְרִּב ּוליְִגו הָאְִריְּב 'ה תֶא ּודְבִע אי
 �ֶרֶד ּודְבֹאְתו ףַנֱֶאי ןֶּפ רַב ּוקְּׁשַנ בי

:ֹוב יֵסֹוח לָּכיֵרְׁשַא ֹוּפַא טַעְמִּכ רַעְִבי יִּכ

'ב

 םיִעָׁשְר תַצֲעַּב �ַלָה א� רֶׁשֲא ׁשיִאָהיֵרְׁשַא א'א
:בָָׁשי א� םיִצֵל בַׁשֹומְבּודָמָע א� םיִאָּטַח �ֶרֶדְבּו

:הְָליָלָו םָמֹויהֶּגְֶהי ֹותָרֹותְבּו ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב םִא יִּכ ב
 ֹוּתִעְּבןִֵּתי ֹויְרִּפ רֶׁשֲאִםיָמ יֵגְלַּפ לַע לּותָׁש ץֵעְּכ ָהיְָהו ג

:ַחיִלְַצי הֶׂשֲַעי רֶׁשֲא ֹלְכו לֹוִּבי א� ּוהֵלְָעו
:ַחּור ּוּנֶפְּדִּת רֶׁשֲא ֹץּמַּכ םִא יִּכ םיִעָׁשְרָה ןֵכ א� ד
:םיִקיִּדַצ תַדֲעַּב םיִאָּטְַחו טָּפְׁשִּמַּב םיִעָׁשְר ּומָֻקי א� ןֵּכ לַע ה
:דֵבֹאּת םיִעָׁשְר�ֶרְֶדו           םיִקיִּדַצ �ֶרֶּד 'ה ַעֵדֹוי יִּכ ו

םילהת רפס לש חיתפה- )'ב( תוכלמו)'א( הרות

 לַע ֹוּתְבִׁשְכ ָהיְָהו :טי-חי ,ז"י םירבד ךלמה תשרפ יפ לע
 רֶפֵס לַע תֹאּזַההָרֹוּתַה הֵנְׁשִמ תֶא ֹול בַתְָכו ֹוּתְכַלְמַמ אֵּסִּכ
 ויָּיַח יְֵמי לָּכ ֹוב אָרְָקו ֹוּמִע הְָתיְָהו :םִִּיוְלַה םיִנֲֹהּכַה יֵנְפִּלִמ
 יֵרְבִּד לָּכ תֶא ֹרמְׁשִל ויָה�ֱא 'ה תֶא הָאְִריְל דַמְִלי ןַעַמְל
:םָֹתׂשֲעַל הֶּלֵאָה םיִּקֻחַה תְֶאו תֹאּזַה הָרֹוּתַה

הרות
תוכלמ

 ךלמ דומעי םאו :ד ,א"י םיכלמ 'לה ם"במר
 דודכ תוצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ
 לכ ףוכיו הפ לעבשו בתכבש הרות יפכ ויבא
 םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי

חישמ אוהש תקזחב הז ירה-'ה תומחלמ

Location
Location 
Location
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Inter-textuality

השמ תרות
ודימלת עשוהיל ותריסמו

 יניסמ הרות לביק השמ"
)תובא תכסמ( "... עשוהיל הרסמו

םיאיבנה לש החיתפ

- ררושמה תרות
 ותריחב יפ לע
ותוננובתהו

םיבותכה לש החיתפ

 הֶֹׁשמ תַרֹוּת ּורְכִז :בכ ,'ג יכאלמ
 בֵֹרחְב ֹותֹוא יִתיִּוִצ רֶׁשֲא יִּדְבַע
:םיִטָּפְׁשִמּו םיִּקֻח לֵאָרְִׂשי לָּכ לַע

This book of the Torah shall not depart out of thy mouth, 
but thou shalt meditate therein day and night,

But his delight is in the Torah of the LORD; and in His 
Torah he meditates day and night.





תינויער-תיתורפס תרגסמ– ןושאר רפס

 ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב םִא יִּכ :ב ,'א

:הְָליָָלו םָמֹוי הֶּגְֶהיֹותָרֹותְבּו

תַּלִגְמִּביִתאָבהֵּנִהיִּתְרַמָאזָא :ט-ח ,'מ

יַה�ֱא�ְנֹוצְרתֹוׂשֲעַל:יָלָעבּותָּכרֶפֵס
:יָעֵמ�ֹותְּב�ְתָרֹוְתויִּתְצָפָח
יִּבָּתְצַפָח יִּכ יִּתְעַָדי תֹאזְּב :בי ,א"מ

 :א"ע ט"י הרז הדובע
 ה"בקה לש ומש לע תארקנ הליחתב :אבר רמאו
 :רמאנש ומש לע תארקנ ףוסבלו

.הְָליָָלו םָמֹוי הֶּגְֶהי ֹותָרֹותְבּו ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב

– הרותב קסועה לכ :אמח רב ימידבא 'ר רמא
.ֹוצְפֶח 'ה תַרֹותְּב םִא יִּכ :רמאנש ויצפח ול השוע ה"בקה

 "שרד" שרדמה
 יפ לע 'א רומזמ תא

 םע ולש תרגסמה
ןושארה רפסה ףוס

But his delight is in the Torah of the LORD; and in His 
Torah he meditates day and night.

Then said I: “I come with the roll of a book which is 
written on me, I delight to do Your will, O my G-od; yea, 
Your Torah is in my inmost parts.’
By this I know that You delight in me



 ונלש רופיסכו רפסכ םילהת רפס
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ונלש רופיסה אוהשרֵּפיִס  םערפס אוה םילהת רפס•

)?תיקלח ותוא ואצמו ותוא ושפיח ל"זח( לודג ינשרפ שודיח•

ארקמה ירפסל תוליבקמ םע םיהלת רפס לש תיטסילוה תונשרפ•

 )'צ םילהת( 'םיִה�ֱאָה ׁשיִא הֶֹׁשמְל הָּלִפְּת'¬
)#139 רועיש(  םילהת רפסב םיעוריאה ריצ לע ומוקימו רומזמה חותינ

 ֹומְּיַקְל לַכּוּת רֶׁשֲא רָבָד ֹוּב ׁשֵי םִא ָּתְדַמָל רֶׁשֲאַּב ֹשֵּפַחְּת– רֶפֵּסַה ןִמ םּוקָּת רֶׁשֲאַכְו•

 ונרודל רפסכ םילהת רפס לש רסמ¬ )ן"במרה תרגא(
הנח הב דוד ריעב תוריית ,תובישי ,ךוניחה דרשמ•



 תצלמומתורפס
• Hossfeld FL, Zenger E: Psalmen 51-100 (HThKAT), Herder, Freiburg/Basel/Wien, 2000, 627-643.
• German (English Translation)

םילהת רפס לכ לש תועמשמו הנבמ
• Wilson GH. The Editing of Hebrew Psalter SBLDS 76 Chico, 1985
• Zenger, Erich (ed) The composition of the book of Psalms 2010 
• J. Clinton McCann (ed.) The Shape and Shaping of the Psalter, Journal for the Study of the Old 

Testament, Sheffield Academic Press, 1993, Supplement Series 159
• Ballhorn, Egbert: Zum Telos des Psalters :der Textzusammenhang des Vierten und Fünften 

Psalmenbuches (Ps 90-150), 2004, 409 pages.

www.tehillim.org.il



Ariye Bar Tov
Susan Suna & Sarah Bednarsh

website
www.tehillim.org.il

Audrey Samuel, editing

 ,לטספלו ילח ,ריאמ תימלוש תויאקיפרג
 ארזעןמטוג רמת ,רדיו רמת

רפוסה

 דוד
ךלמה

Rabbi Jay & Ilana 
Kelman

Rabbi Adam MintzRabbi Dr. Benny Lau

הדות ימלש

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


