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שָׂרֵאל וִּבְקשׁוּ ֶאת ה' ֱא„ֵהיֶהם
שׁבוּ ְבֵּני י ִ ְ
הושע ג' ,ה :אַַחר י ָ ֻ
וְֵאת ָדּוִד ַמְלָכּם וָּפֲחדוּ ֶאל ה' וְֶאל טוּבוֹ ְבּאֲַחִרית ַהָיִּמים:
איכה ה' ,כבֲ :ה ִ
שׁיֵבנוּ ה' ֵאֶלי Šוְָנשׁוָּבה ַחֵדּשׁ י ֵָמינוּ ְכֶּקֶדם:
שָׂרֵאל ַחי וְַקָיּם )ראש השנה כ"ה ע"א(
ָדוִד ֶמֶל‹ י ִ ְ
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Book 1

The return to Zion and the
restoration of the kingdom of
the House of David (Ps 108110, 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.

דוד המלך יחדש את מלכות בית דוד ויחזיר עטרה ליושנה
ישעיהו ט"ז,ה :וְהוַּכן ַבֶּחֶסד ִכֵּסּא וְי ָ ַ
שָׁפּט וְּמִהר
שׁב ָעָליו ֶבֱּאֶמת ְבּא ֶֹהל ָדּוִד שׁ ֵֹפט וְד ֵֹרשׁ ִמ ְ
ֶצֶדק:
שׁר ִדַּבְּרִתּי ֶאל ֵבּית
ירמיהו ל"ג ,ידִ :הֵנּה י ִָמים ָבִּאים ְנֻאם ה' וֲַהִקמ ִֹתי ֶאת ַהָדָּבר ַהטּוֹב ֲא ֶ
שָׂרֵאל וְַעל ֵבּית י ְהוָּדהַ :בָּיִּמים ָהֵהם וָּבֵעת ַהִהיא אְַצִמיַח ְלָדוִד ֶצַמח ְצָדָקה וְָע ָ
שָׁפּט
שׂה ִמ ְ
יִ ְ
וְּצָדָקה ָבּאֶָרץַ :בָּיִּמים ָהֵהם ִתָּוּ ַ
שׁע י ְהוָּדה וִירוּ ָ
שׁר י ְִקָרא ָלהּ ה'
שׁכּוֹן ָלֶבַטח וְֶזה ֲא ֶ
שַׁל ִם ִתּ ְ
ִצְדֵקנוִּ :כּי כ ֹה אַָמר ה' „א י ִָכֵּרת ְלָדוִד ִאישׁ י ֹ ֵ
שָׂרֵאל:
שׁב ַעל ִכֵּסּא ֵבית י ִ ְ
יחזקאל ל"ד ,כג-כד :וֲַהִקמ ִֹתי ֲעֵליֶהם ר ֶֹעה ֶאָחד וְָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת ַעְבִדּי ָדוִיד הוּא י ְִרֶעה א ָֹתם
וְהוּא י ְִהי ֶה ָלֶהן ְלר ֶֹעה :וֲַאִני ה' ֶאְהי ֶה ָלֶהם ֵלא„ִהים וְַעְבִדּי ָדוִד ָנ ִ
שׂיא ְבתוָֹכם ֲאִני ה' ִדַּבְּרִתּי:
שָׁפַּטי י ֵֵלכוּ וְֻחקּ ַֹתי
יחזקאל ל"ז ,כד :וְַעְבִדּי ָדוִד ֶמֶל‹ ֲעֵליֶהם וְרוֶֹעה ֶאָחד י ְִהי ֶה ְלֻכָלּם וְּבִמ ְ
שׁבוּ ָבהּ ֲאבוֵֹתיֶכם
שׁר י ָ ְ
שׁר ָנַתִתּי ְלַעְבִדּי ְלי ֲַעק ֹב ֲא ֶ
שׁבוּ ַעל ָהאֶָרץ ֲא ֶ
שְׁמרוּ וְָעשׂוּ אוָֹתם :וְי ָ ְ
יִ ְ
שׁבוּ ָעֶליָה ֵהָמּה וְּבֵניֶהם וְּבֵני ְבֵניֶהם ַעד עוָֹלם וְָדוִד ַעְבִדּי ָנ ִ
שׂיא ָלֶהם ְלעוָֹלם :וְָכַרִתּי ָלֶהם
וְי ָ ְ
שׁלוֹם ְבִּרית עוָֹלם י ְִהי ֶה אוָֹתם וְּנַתִתּים וְִהְרֵבּיִתי אוָֹתם וְָנַתִתּי ֶאת ִמְקָדּ ִ
ְבִּרית ָ
שׁי ְבּתוָֹכם
ְלעוָֹלם:
שָׂרֵאל וִּבְקשׁוּ ֶאת ה' ֱא„ֵהיֶהם וְֵאת ָדּוִד ַמְלָכּם וָּפֲחדוּ ֶאל ה' וְֶאל
שׁבוּ ְבֵּני י ִ ְ
הושע ג' ,ה :אַַחר י ָ ֻ
טוּבוֹ ְבּאֲַחִרית ַהָיִּמים:
עמוס ט' ,יאַ :בּיּוֹם ַההוּא אִָקים ֶאת ֻסַכּת ָדּוִיד ַהנּ ֶֹפֶלת וְָגַדְרִתּי ֶאת ִפְּרֵציֶהן וֲַהִרס ָֹתיו אִָקים
שִׁמי ֲעֵליֶהם ְנֻאם
שׁר ִנְקָרא ְ
שֵׁאִרית ֱאדוֹם וְָכל ַהגּוֹי ִם ֲא ֶ
וְּבִניִתיָה ִכּיֵמי עוָֹלםְ :לַמַען י ִיְרשׁוּ ֶאת ְ

דוד המלך יחדש את מלכות בית דוד ויחזיר עטרה ליושנה
בימי ִ
שׁיַבת ִציּוֹן

)תהלים קכ"ו(

זכריה י"ב ,ח-יַ :בּיּוֹם ַההוּא י ֵָגן ה' ְבַּעד יוֹ ֵ
שַׁל ִם וְָהי ָה ַהִנְּכ ָ
שׁב י ְרוּ ָ
שׁל ָבֶּהם ַבּיּוֹם ַההוּא ְכָּדוִיד
שִׁמיד ֶאת ָכּל ַהגּוֹי ִם
וֵּבית ָדּוִיד ֵכּא„ִהים ְכַּמְלַא‹ ה' ִלְפֵניֶהם :וְָהי ָה ַבּיּוֹם ַההוּא ֲאַבֵקּשׁ ְלַה ְ
שַׁפְכִתּי ַעל ֵבּית ָדּוִיד וְַעל יוֹ ֵ
שׁ ָל ִם :וְ ָ
שׁב י ְרוּ ָ
ַהָבִּאים ַעל י ְרוּ ָ
שַׁל ִם רוַּח ֵחן וְַתֲחנוִּנים...
עזרא ג' ,י :וְי ְִסּדוּ ַהבּ ִֹנים ֶאת ֵהיַכל ה' וַַיֲּעִמידוּ ַהכּ ֲֹהִנים ְמֻלָבּ ִ
שׁים ַבֲּחצ ְֹצרוֹת
שָׂרֵאל :וַַיֲּענוּ
וְַהְלוִִיּם ְבֵּני אָָסף ַבְּמִצְלַתּי ִם ְלַהֵלּל ֶאת ה' ַעל י ְֵדי ָדּוִיד ֶמֶל‹ י ִ ְ
שָׂרֵאל וְָכל ָהָעם ֵהִריעוּ
ְבַּהֵלּל וְּבהוֹד ֹת ַלה' ִכּי טוֹב ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ ַעל י ִ ְ
ְתרוָּעה ְגדוָֹלה ְבַהֵלּל ַלה' ַעל הוַּסד ֵבּית ה':

שיבת ציון

שְׁבי ָה ֵ
שׁי ַהְלוִִיּם ֲח ַ
נחמיה י"ב ,כד :וְָרא ֵ
שֵׁרְבי ָה וְי ֵשׁוַּע ֶבּן ַקְדִמיֵאל וֲַאֵחיֶהם
שָׁמר:
שָׁמר ְלֻעַמּת ִמ ְ
ְלֶנְגָדּם ְלַהֵלּל ְלהוֹדוֹת ְבִּמְצוַת ָדּוִיד ִאישׁ ָהֱא„ִהים ִמ ְ
שַׁמְעי ָה וֲַעַזְרֵאל ִמֲלַלי ִגֲּלַלי ָמַעי ְנַתְנֵאל וִיהוָּדה ֲחָנִני
נחמיה י"ב ,לו-לז :וְֶאָחיו ְ
שׁיר ָדּוִיד ִאישׁ ָהֱא„ִהים וְֶעְזָרא ַהסּוֵֹפר ִלְפֵניֶהם :וְַעל ַ
ִבְּכֵלי ִ
שַׁער ָהַעי ִן וְֶנְגָדּם ָעלוּ
ַעל ַמֲעלוֹת ִעיר ָדּוִיד ַבַּמֲּעֶלה ַלחוָֹמה ֵמַעל ְלֵבית ָדּוִיד וְַעד ַ
שַׁער ַהַמּי ִם ִמְזָרח:
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מזמור א'

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים
ֲאֶשׁר „א ָהַל‹ ַבֲּעַצת ְרָשִׁעים

שֵׁרי ָהִאישׁ
א ַא ְ
וְּבֶדֶר‹ ַחָטִּאים „א ָעָמד

וְּבמוַֹשׁב ֵלִצים „א יָָשׁב:

ב ִכּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ

וְּבתוָֹרתוֹ יְֶהֶגּה יוָֹמם ָוָלי ְָלה:

ג וְָהיָה ְכֵּעץ ָשׁתוּל ַעל ַפְּלֵגי ָמיִם

ֲאֶשׁר ִפְּריוֹ יִֵתּן ְבִּעתּוֹ

וְָעֵלהוּ „א יִבּוֹל

וְּבֶדֶר‹ ַחָטִּאים „א ָעָמד
ה צ ד יק
והצלחתו

וְכ ֹל ֲאֶשׁר יֲַעֶשׂה יְַצִליַח:

ד „א ֵכן ָהְרָשִׁעים

ִכּי ִאם ַכּמּ ֹץ ֲאֶשׁר ִתְּדֶּפנּוּ רוַּח:

שָׁפּט וְַחָטִּאים ַבֲּעַדת ַצִדּיִקים:
ה ַעל ֵכּן „א יָֻקמוּ ְרָשִׁעים ַבִּמּ ְ
ו ִכּי יוֵֹדַע ה' ֶדֶּר‹ ַצִדּיִקים

וְֶדֶר‹ ְרָשִׁעים תּ ֹאֵבד:

הרשעים
וכישלונים
ג ו ר ל ה צ ד יק
והרשע

„א ֵכן ָהְר ָ
שִׁעים
וְַחָטִּאים
ַבֲּעַדת ַצִדּיִקים
ֶדֶּר‹ ַצִדּיִקים...וְֶדֶר‹ ְר ָ
שִׁעים

ַעל ֵכּן „א
יָֻקמוּ
ְר ָ
שִׁעים

קשרים עם ספרים אחרים

סמיכות המזמור בספר תהלים
א',בִ :כּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ
וְּבתוָֹרתוֹ יְֶהֶגּה יוָֹמם וָָלי ְָלה

מ' ,ח-ט; מ"א ,יב :אָז אַָמְרִתּי ִהנֵּה ָבאִתי ִבְּמִגַלּת ֵסֶפר ָכּתוּב ָעָלי:
ַלֲעשׂוֹת ְרצוְֹנֱ Šאַ„-הי ָחָפְצִתּי וְתוָֹרְתְ Šבּתוֹ‹ ֵמָעיְ ...בּז ֹאת יַָדְעִתּי
ִכּי ָחַפְצָתּ ִבּי

שֵׁרי ָהִאישׁ...
א',א; ב' ,יבַ :א ְ
שֵׁרי ָכּל חוֵֹסי בוֹ:
ַא ְ

שׁר ָ
שׂם ה' ִמְבַטחוֹ...
שֵׁרי ַהֶגֶּבר ֲא ֶ
מ' ,ה; מ"א ,בַ :א ְ
שִׂכּיל ֶאל ָדּל
שֵׁרי ַמ ְ
ַא ְ

שֵׁרי ָהִאישׁ...
א',א.וַ :א ְ
ַצִדּיִקים וְֶדֶר‹ ְר ָ
שִׁעים תּ ֹאֵבד:

Text

שֵׁרי ִאישׁ יֵָרא ֶאת ה'...
קי"ב ,א-יַ :הְללוּיָהּ ַא ְ
ַתֲּאוַת ְר ָ
שִׁעים תּ ֹאֵבד:

Con-textuality

שָׂרֵאל
שֶׁרי Šיִ ְ
דברים ל"ג ,כטַ :א ְ
ִמי ָכמוַֹ Šעם נוֹ ַ
שׁע ַבּה' ָמֵגן ֶעְזֶרŠ
יהושע א' ,ח„ :א יָמוּשׁ ֵסֶפר ַהתּוָֹרה ַהֶזּה ִמִפּי Šוְָהִגיָת בּוֹ יוָֹמם
שׁמ ֹר ַלֲעשׂוֹת ְכָּכל ַהָכּתוּב בּוֹ ִכּי אָז ַתְּצִליַח ֶאת ְדָּרֶכŠ
וַָלי ְָלה ְלַמַען ִתּ ְ

שֵׁרי ָהִאישׁ ...ג' ,ד.ט :וְַאָתּה ה' ָמֵגן
א' ,אַ :א ְ
ַבֲּעִדיַ ...לה' ַהי ְשׁוָּעה ַעל ַעְמִּ Šבְרָכֶתֶ Šסָּלה
א' ,ב-ג.וִ :כּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ וְּבתוָֹרתוֹ יְֶהֶגּה יוָֹמם
שׂה יְַצִליַחִ...כּי יוֵֹדַע ה' ֶדֶּר‹ ַצִדּיִקים
שׁר יֲַע ֶ
וָָלי ְָלה...וְכ ֹל ֲא ֶ

שׁר יְִבַטח ַבּה' וְָהיָה ִמְבַטחוֹ :וְָהיָה
ירמיה י"ז ,ז-חָ :בּרוּ‹ ַהֶגֶּבר ֲא ֶ
שׁתוּל ַעל ַמיִם וְַעל יוַּבל י ְ ַ
שָׁר ָ
שַׁלּח ָ
ְכֵּעץ ָ
שׁיו וְ„א יְִרֶאה ִכּי יָב ֹא ח ֹם
שַׁנת ַבּצּ ֶֹרת „א יְִדאָג וְ„א יִָמישׁ ֵמֲעשׂוֹת ֶפִּרי:
וְָהיָה ָעֵלהוּ ַרֲעָנן וִּב ְ

א' ,ג :וְָהיָה ְכֵּעץ ָ
שׁר ִפְּריוֹ
שׁתוּל ַעל ַפְּלֵגי ָמיִם ֲא ֶ
שׂה יְַצִליַח:
שׁר יֲַע ֶ
יִֵתּן ְבִּעתּוֹ וְָעֵלהוּ „א יִבּוֹל וְכ ֹל ֲא ֶ
שׁר ָ
שׂם ה' ִמְבַטחוֹ...
שֵׁרי ַהֶגֶּבר ֲא ֶ
מ' ,הַ :א ְ

שָׂפתוֹ ִמֶזּה וִּמֶזּה ָכּל
יחזקאל מ"ז ,יב :וְַעל ַהַנַּחל יֲַעֶלה ַעל ְ
ֵעץ ַמֲאָכל „א יִבּוֹל ָעֵלהוּ וְ„א יִתּ ֹם ִפְּריוֹ ָלֳחָד ָ
שׁיו י ְַבֵכּר ִכּי
ֵמיָמיו ִמן ַהִמְּקָדּשׁ ֵהָמּה יוְֹצִאים וְָהיָה ִפְריוֹ ְלַמֲאָכל וְָעֵלהוּ
ִלְתרוָּפה

א' ,ג :וְָהיָה ְכֵּעץ ָ
שׁר ִפְּריוֹ
שׁתוּל ַעל ַפְּלֵגי ָמיִם ֲא ֶ
שׂה יְַצִליַח:
שׁר יֲַע ֶ
יִֵתּן ְבִּעתּוֹ וְָעֵלהוּ „א יִבּוֹל וְכ ֹל ֲא ֶ

Inter-textuality

Tehillim 1-2
בן עזאי היה יושב ודורש והאש מלהטת סביבותיו
אמרו ליה שמא בסדרי מרכבה אתה עוסק אמר להן
לאו אלא מחריז דברי תורה לנביאים ונביאים
לכתובים ודברי תורה שמחין כיום נתינתן בסיני
עיקר נתינתן באש ניתנו הה"ד' :וְָהָהר בּ ֵֹער ָבֵּאשׁ'
)דברים ד' ,יא( )ויקרא רבה ט"ז ,ד; ירושלמי מסכת חגיגה ב(

תורה )א'( ומלכות )ב'(  -הפתיח של ספר תהלים
א'

שֵׁרי ָהִאישׁ
א ַא ְ
וְּבֶדֶר‹ ַחָטִּאים „א ָעָמד

ֲאֶשׁר „א ָהַל‹ ַבֲּעַצת ְרָשִׁעים
וְּבמוַֹשׁב ֵלִצים „א יָָשׁב:

ב ִכּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ

וְּבתוָֹרתוֹ יְֶהֶגּה יוָֹמם ָוָלי ְָלה:

ג וְָהיָה ְכֵּעץ ָשׁתוּל ַעל ַפְּלֵגי ָמיִם

ֲאֶשׁר ִפְּריוֹ יִֵתּן ְבִּעתּוֹ

וְָעֵלהוּ „א יִבּוֹל
ד „א ֵכן ָהְרָשִׁעים

וְכ ֹל ֲאֶשׁר יֲַעֶשׂה יְַצִליַח:
ִכּי ִאם ַכּמּ ֹץ ֲאֶשׁר ִתְּדֶּפנּוּ רוַּח:

שָׁפּט וְַחָטִּאים ַבֲּעַדת ַצִדּיִקים:
ה ַעל ֵכּן „א יָֻקמוּ ְרָשִׁעים ַבִּמּ ְ
ו

ב'

ִכּי יוֵֹדַע ה' ֶדֶּר‹ ַצִדּיִקים

וְֶדֶר‹ ְרָשִׁעים תּ ֹאֵבד:

א

ָלָמּה ָרְגשׁוּ גוֹיִם

וְּלֻאִמּים יְֶהגּוּ ִריק:

ב

יְִתיְַצּבוּ ַמְלֵכי ֶאֶרץ

וְרוְֹזִנים נוְֹסדוּ יַָחד

ַעל ה' וְַעל ְמִשׁיחוֹ:
ג

ְנַנְתָּקה ֶאת מוְֹסרוֵֹתימוֹ

שִׁליָכה ִמֶמּנּוּ ֲעב ֵֹתימוֹ:
וְַנ ְ

ד

שָׂחק
יוֵֹשׁב ַבָּשַּׁמיִם יִ ְ

ֲאד ָֹני יְִלַעג ָלמוֹ:

ה

אָז י ְַדֵבּר ֵאֵלימוֹ ְבַאפּוֹ

וַּבֲחרוֹנוֹ י ְַבֲהֵלמוֹ:

ו

ַוֲאִני ָנַסְכִתּי ַמְלִכּי

ַעל ִציּוֹן ַהר ָקְדִשׁי:

ז

ֲאַסְפָּרה ֶאל ח ֹק

ה' אַָמר ֵאַלי

ְבִּני ַאָתּה

ֲאִני ַהיּוֹם י ְִלְדִתּי:Š

שׁאַל ִמֶמִּנּי
ְ

וְֶאְתָּנה גוֹיִם ַנֲחָלֶתŠ

ח

ַוֲאֻחָזְּת Šאְַפֵסי אֶָרץ:
ט

ְתּר ֵֹעם ְבֵּשֶׁבט ַבְּרֶזל

ִכְּכִלי יוֵֹצר ְתַּנְפֵּצם:

י

שִׂכּילוּ
וְַעָתּה ְמָלִכים ַה ְ

ִהָוְּסרוּ שׁ ְֹפֵטי אֶָרץ:

יא ִעְבדוּ ֶאת ה' ְבּיְִראָה
יב

וְִגילוּ ִבְּרָעָדה:

שּׁקוּ ַבר
ַנ ְ

ֶפּן יֱֶאַנף וְת ֹאְבדוּ ֶדֶר‹

ִכּי יְִבַער ִכְּמַעט ַאפּוֹ

שֵׁרי ָכּל חוֵֹסי בוֹ:
ַא ְ

שֵׁרי ָהִאישׁ' ו'ָלָמּה ָרְגשׁוּ גוֹי ִם' -
ברכות ט' ע"ב  -י' ע"אַ' :א ְ
חדא פרשה היא דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן:
כל פרשה שהיתה חביבה על דוד,
שֵׁרי';
שֵׁרי' וסיים בה ב'ַא ְ
פתח בה ב'ַא ְ
שֵׁרי ָה ִ
אישׁ' )א' ,ו(,
שֵׁרי' דכתיבַ' :א ְ
פתח ב'ַא ְ
שֵׁרי ָכּל חוֹ ֵ
סי בוֹ' )ב' ,יב(.
שֵׁרי' דכתיב 'ַא ְ
וסיים ב'ַא ְ
)תוספות שם(

תורה )א'( ומלכות )ב'(  -הפתיח של ספר תהלים
א'

שֵׁרי ָהִאישׁ
א ַא ְ
וְּבֶדֶר‹ ַחָטִּאים „א ָעָמד

ֲאֶשׁר „א ָהַל‹ ַבֲּעַצת ְרָשִׁעים
וְּבמוַֹשׁב ֵלִצים „א יָָשׁב:

ב ִכּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ

וְּבתוָֹרתוֹ יְֶהֶגּה יוָֹמם ָוָלי ְָלה:

ג וְָהיָה ְכֵּעץ ָשׁתוּל ַעל ַפְּלֵגי ָמיִם

ֲאֶשׁר ִפְּריוֹ יִֵתּן ְבִּעתּוֹ

וְָעֵלהוּ „א יִבּוֹל
ד „א ֵכן ָהְרָשִׁעים

וְכ ֹל ֲאֶשׁר יֲַעֶשׂה יְַצִליַח:
ִכּי ִאם ַכּמּ ֹץ ֲאֶשׁר ִתְּדֶּפנּוּ רוַּח:

שָׁפּט וְַחָטִּאים ַבֲּעַדת ַצִדּיִקים:
ה ַעל ֵכּן „א יָֻקמוּ ְרָשִׁעים ַבִּמּ ְ
ו

ב'

ִכּי יוֵֹדַע ה' ֶדֶּר‹ ַצִדּיִקים

וְֶדֶר‹ ְרָשִׁעים תּ ֹאֵבד:

א

ָלָמּה ָרְגשׁוּ גוֹיִם

וְּלֻאִמּים יְֶהגּוּ ִריק:

ב

יְִתיְַצּבוּ ַמְלֵכי ֶאֶרץ

וְרוְֹזִנים נוְֹסדוּ יַָחד

ַעל ה' וְַעל ְמִשׁיחוֹ:
ג

ְנַנְתָּקה ֶאת מוְֹסרוֵֹתימוֹ

שִׁליָכה ִמֶמּנּוּ ֲעב ֵֹתימוֹ:
וְַנ ְ

ד

שָׂחק
יוֵֹשׁב ַבָּשַּׁמיִם יִ ְ

ֲאד ָֹני יְִלַעג ָלמוֹ:

ה

אָז י ְַדֵבּר ֵאֵלימוֹ ְבַאפּוֹ

וַּבֲחרוֹנוֹ י ְַבֲהֵלמוֹ:

ו

ַוֲאִני ָנַסְכִתּי ַמְלִכּי

ַעל ִציּוֹן ַהר ָקְדִשׁי:

ז

ֲאַסְפָּרה ֶאל ח ֹק

ה' אַָמר ֵאַלי

ְבִּני ַאָתּה

ֲאִני ַהיּוֹם י ְִלְדִתּי:Š

שׁאַל ִמֶמִּנּי
ְ

וְֶאְתָּנה גוֹיִם ַנֲחָלֶתŠ

ח

ַוֲאֻחָזְּת Šאְַפֵסי אֶָרץ:
ט

ְתּר ֵֹעם ְבֵּשֶׁבט ַבְּרֶזל

ִכְּכִלי יוֵֹצר ְתַּנְפֵּצם:

י

שִׂכּילוּ
וְַעָתּה ְמָלִכים ַה ְ

ִהָוְּסרוּ שׁ ְֹפֵטי אֶָרץ:

יא ִעְבדוּ ֶאת ה' ְבּיְִראָה
יב

וְִגילוּ ִבְּרָעָדה:

שּׁקוּ ַבר
ַנ ְ

ֶפּן יֱֶאַנף וְת ֹאְבדוּ ֶדֶר‹

ִכּי יְִבַער ִכְּמַעט ַאפּוֹ

שֵׁרי ָכּל חוֵֹסי בוֹ:
ַא ְ

תורה
מלכות

Location
Location
Location

על פי פרשת המלך דברים י"ז ,יח-יט :וְָהי ָה ְכ ִ
שְׁבתּוֹ ַעל
שֵׁנה ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ַעל ֵסֶפר
ִכֵּסּא ַמְמַלְכתּוֹ וְָכַתב לוֹ ֶאת ִמ ְ
ִמִלְּפֵני ַהכּ ֲֹהִנים ַהְלוִִיּם :וְָהי ְָתה ִעמּוֹ וְָקָרא בוֹ ָכּל י ְֵמי ַחָיּיו
שׁמ ֹר ֶאת ָכּל ִדְּבֵרי
ְלַמַען י ְִלַמד ְלי ְִראָה ֶאת ה' ֱא„ָהיו ִל ְ
ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת וְֶאת ַהֻחִקּים ָהֵאֶלּה ַלֲעשׂ ָֹתם:
רמב"ם הל' מלכים י"א ,ד :ואם יעמוד מלך
מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד
אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם
מלחמות ה'  -הרי זה בחזקת שהוא משיח

Dan Rubinstein

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

תורת משה
ומסירתו ליהושע תלמידו
"משה קיבל תורה מסיני
ומסרה ליהושע ) "...מסכת אבות(
פתיחה של הנביאים

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

תורת המשורר -
על פי בחירתו
והתבוננותו
פתיחה של הכתובים

שׁה
מלאכי ג' ,כבִ :זְכרוּ תּוַֹרת מ ֹ ֶ
שׁר ִצִוּיִתי אוֹתוֹ ְבח ֵֹרב
ַעְבִדּי ֲא ֶ
שָׁפִּטים:
שָׂרֵאל ֻחִקּים וִּמ ְ
ַעל ָכּל י ִ ְ

Inter-textuality

ספר ראשון – מסגרת ספרותית-רעיונית
מ' ,ח-ט :אָז אַָמְרִתּי ִהֵנּה ָבאִתי ִבְּמִגַלּת
א' ,בִ :כּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ

ֵסֶפר ָכּתוּב ָעָליַ :לֲעשׂוֹת ְרצוְֹנֱ Šא„ַהי

וְּבתוָֹרתוֹ י ְֶהֶגּה יוָֹמם וָָלי ְָלה:

ָחָפְצִתּי וְתוָֹרְתְ Šבּתוֹ‹ ֵמָעי:

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

מ"א ,יבְ :בּז ֹאת י ַָדְעִתּי ִכּי ָחַפְצָתּ ִבּי
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

עבודה זרה י"ט ע"א:

ואמר רבא :בתחילה נקראת על שמו של הקב"ה
ולבסוף נקראת על שמו שנאמר:
ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ וְּבתוָֹרתוֹ י ְֶהֶגּה יוָֹמם וָָלי ְָלה.
אמר ר' אבדימי בר חמא :כל העוסק בתורה –
הקב"ה עושה לו חפציו שנאמרִ :כּי ִאם ְבּתוַֹרת ה' ֶחְפצוֹ.

המדרש "דרש"
את מזמור א' על פי
המסגרת שלו עם
סוף הספר הראשון

ספר תהלים כספר וכסיפור שלנו
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King David’s teaching & Life
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סיכום שיעור

• ספר תהלים הוא ספר עם ִסיֵפּר שהוא הסיפור שלנו
• חידוש פרשני גדול )חז"ל חיפשו אותו ומצאו אותו חלקית?(

• פרשנות הוליסטית של ספר תלהים עם מקבילות לספרי המקרא
ש ַבֲּאֶשׁר ָלַמְדָתּ ִאם ֵישׁ בּוֹ ָדָבר ֲאֶשׁר תּוַּכל ְלַקְיּמוֹ
• ְוַכֲאֶשׁר ָתּקוּם ִמן ַהֵסֶּפר – ְתַּחֵפּ ֹ

)אגרת הרמב"ן( ¬ מסר של ספר תהלים כספר לדורנו
• משרד החינוך ,ישיבות ,תיירות בעיר דוד בה חנה
שׁה ִאישׁ ָהֱא„ִהים' )תהלים צ'(
¬ 'ְתִּפָלּה ְלמ ֹ ֶ
ניתוח המזמור ומיקומו על ציר האירועים בספר תהלים )שיעור (139#
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