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Introductory Note: Who wrote Tehillim?

דוד המלך
בבא בתרא י"ד ע"ב
דוד כתב ספר תהלים
...ע"י עשרה זקנים
Baba Batra 14:
David wrote Tehillim by 10 wise men

עזרא הסופר
 עשרה בני אדם:שיר השירים רבה פרשה ד
, ואברהם, אדם הראשון:אמרו ספר תהלים
. ושלשה בני קרח ועזרא... ושלמה, ודוד,משה
Song of Songs Raba Ch4 Ten people wrote the
book of Tehillim: Adam, Abraham, Moses, David,
Solomon, the three sons of Korach and Ezra

Tehillim 18 – Masterpiece of Biblical
)Poetry (intertextuality
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Chiasm

ִשפֵ ְך
ָ  בָ אָ ָדם ָדמֹו י- שפֵ ְך ַּדם ָהאָ ָדם
) ו,'(בראשית ט

:ֹלהים עָ ָשה אֶ ת ָהאָ ָדם
ִ ֱכִ י בצֶ לֶ ם א

Whoever sheds the blood of man - by man shall his blood be shed;

For in His image did God make man: (Genesis 9,6)

. כ ִמין כִ י, כֵיצַּ ד מֹוש ָחן....  כָל ַּהמנָחֹות:משנה מנחות פ"ו מ"ג
Mishna Menachot 6,3: All Menahot… How did he anoint them? In the form of a “chi” (the
letter X).

Chiastic Structure of
Tehillim 18 = II Samuel 22
1

21: The Lord rewarded me according to my righteousness;
according to the purity of my hands, He has requited me.
22: For I have kept the ways of the Lord and have not wickedly
departed from my God.
23: For all His judgements were before me, and I did not
dismiss His statutes.
24: I was blameless with Him and I kept myself from iniquity.
25: and the Lord requited me according to my righteousness,
according to the purity of my hands in His eyes.

The Song of David – End of the
)Book of Samuel (II Samuel 22

Chana’s prayer - the Opening of
)the Book of Samuel (I Samuel 2
א

אמר:
ו ִַּתתפַּ ּלֵ ל ַּח ָנה וַּת ַּ
עָ לַּ ץ ִל ִבי בַּ ה'

ָר ָמה ַּקרנִ י בַּ ה'

ָר ַּחב ִפי עַּ ל אֹויבַּ י

כִ י ָש ַּמח ִתי ִבישּועָ ֶתָך:

ב

אֵ ין ָקדֹוש ַּכה'

אֹלהינּו:
כִ י אֵ ין ִבל ֶתָך ואֵ ין צּור ֵכ ֵ

ג

אַּ ל ַּתרבּו ת ַּדברּו גב ָהה גב ָהה יֵצֵ א עָ ָתק ִמ ִפיכֶם
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א

ג

ַוי ְַדבֵּ ר ָדוִד

ירה ַּהזאת
לַּ ה' אֶ ת ִדב ֵרי ַּה ִש ָ

נּוסי מ ִֹש ִעי ֵּמחָ ָמס ת ִֹשעֵּ נִ י:
ּומ ִ
צּורי אֶ חֱ ֶסה בֹו ָמגִ נִ י ו ֶק ֶרן יִש ִעי ִמשגַּ ִבי ְ
אֱ ֹלהֵּ י ִ

יב

ָשת ח ֶשְך ס ִביב ָתיו
ַוי ֶ

סֻ כֹות חַ ְש ַרת ַּמיִם עָ בֵ י ש ָח ִקים:

כִ י אֵ ל ֵדעֹות ה'

ולא ולֹו נִ תכנּו עֲ ִללֹות:

יג

ִמנגַּ ּה נֶגדֹו בָ עֲרּו

גַּחֲ לֵ י אֵ ש:

ד

ֶק ֶשת גִ ב ִרים ַּח ִתים

ונִ כ ָש ִלים אָ זרּו ָחיִל:

יד

יַּרעֵ ם ִמן ָש ַּמיִם ה'

ִתן קֹולֹו:
ועֶ ליֹון י ֵ

ה

שבֵ ִעים בַּ ּלֶ ֶחם נִ ש ָכרּו

ּורעֵ ִבים ָח ֵדּלּו

עַּ ד עֲ ָק ָרה יָל ָדה ִשבעָ ה

ו ַּרבַּ ת בָ נִ ים אֻ מלָ לָ ה:

ו

ה' ֵמ ִמית ּומ ַּח ֶיה

מֹוריד שאֹול ַּו ָיעַּ ל:
ִ

ז

ּומעֲ ִשיר
מֹוריש ַּ
ה' ִ

רֹומם:
ַּמש ִפיל אַּ ף מ ֵ

ח

ֵמ ִקים ֵמעָ פָ ר ָדל

ֵמאַּ שפת י ִָרים אֶ ביֹון

יבים
הֹושיב ִעם נ ִד ִ
ל ִ

וכִ ֵסא כָבֹוד יַּנ ִחלֵ ם

כִ י לַּ ה' מצ ֵֻקי אֶ ֶרץ

יהם ֵתבֵ ל:
ַּו ָי ֶשת עֲ לֵ ֶ

ידיו יִשמר
ַּרגלֵ י חסידו חֲ ִס ָ

ּור ָש ִעים בַּ ח ֶשְך י ִָדמּו

ט

כח

לב

מ

מז

תֹושיעַּ
ִ
וְאֶ ת עַּ ם עָ נִ י
כִ י ִמי אֵּ ל ִמבַּ לעֲ ֵדי ה'
ו ַַּּתז ֵרנִ י ַּחיִל לַּ ִמל ָח ָמה
צּורי
ַּחי ה' ּובָ רּוְך ִ

וְעֵּ ינֶיָך עַ ל ָר ִמים ַּתש ִפיל:
ֹלהינּו:
ּומי צּור ִמבַ ְלע ֲֵּדי אֱ ֵ
ִ
ַּתכ ִריעַּ ָק ַּמי ַּתח ֵתנִ י:
ֹלהי צּור יִש ִעי:
וי ָֻרם אֱ ֵ

כִ י לא בכ ַּח יִגבַּ ר ִאיש:
י

ה' י ֵַּחתּו מריבו מ ִריבָ יו

עלו עָ לָ יו בַּ ָש ַּמיִם יַּרעֵ ם

ה' י ִָדין אַּ פ ֵסי אָ ֶרץ
ִתן עז ל ַּמלכֹו
וי ֶ

ּומ ָק ַמי תרֹומ ֵמנִ י
יאי ֵמאיבָ י ִ
מט ּומֹוצִ ִ
נא

וי ֵָרם ֶק ֶרן מ ִשיחֹו:

He will give power to His king
and triumph to His anointed one.

מגדיל ִמגְ ּדֹול ישּועֹות ַּמלכֹו

ֵמ ִאיש חֲ ָמ ִסים ַּת ִצילֵ נִ י:
וע ֶשה ֶח ֶסד ִלמ ִשיחֹו

ל ָדוִד ּולזַּרעֹו עַּ ד עֹולָ ם:

Tower of victory to His king, who deals graciously with
His anointed one, with David and his offspring evermore.

)Chana’s prayer before the start of the monarchy (I Samuel 2, 22) = basis for the song of the life of David (II Samuel 22
)= basis for the future prayers for the Davidic dynasty (Psalm 18

Psalm 18 = King David

)Moses (Torah
דברים ל"א ,ל :וַּי ַּדבֵ ר מ ֶשה באָ זנֵי כָל ק ַּהל יִש ָראֵ ל אֶ ת
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א

ירה ַּהזאת עַּ ד תֻ ָמם:
ִדב ֵרי ַּה ִש ָ

ירה ַּהזאת
לַּ מנַּצֵ ַּח לעֶ בֶ ד ה' ל ָדוִד אֲ ֶשר ִדבֶ ר לַּ ה' אֶ ת ִדב ֵרי ַּה ִש ָ
ביֹום ִה ִציל ה' אֹותֹו

ּומיַּד ָשאּול:
ִמכַּף כָל איבָ יו ִ

דברים ל"ב ,מדַּ :ויָבא מ ֶשה וַּי ַּדבֵ ר אֶ ת כָל
הֹושעַּ ִבן נּון
ירה ַּהזאת באָ זנֵי ָהעָ ם הּוא ו ֵ
ִדב ֵרי ַּה ִש ָ

דברים ל"ד ,הַּ :וי ָָמת ָשם מ ֶשה עֶ בֶ ד ה' באֶ ֶרץ
מֹואָ ב עַּ ל ִפי ה'( :יהושע א' ,א)
יהושע כ"ד ,כט :וַּי ִהי אַּ חֲ ֵרי הַּ דבָ ִרים הָ אֵ ּלֶ ה ַּוי ָָמת
יהֹושֻ עַּ ִבן נּון עֶ בֶ ד ה' בֶ ן ֵמאָ ה וָעֶ ֶשר ָשנִ ים:
(שופטים ב' ,ח)
ישעיה מ"ב ,יט; מ"ג ,י :פרשיות עבד ה'
תהלים י"ח ,א = ל"ו ,א :לַּ מנַּצֵ חַּ לעֶ בֶ ד ה' ל ָדוִד:
עבדי ה' במקדש בהמשך ספר תהלים :קי"ג,
א; קל"ד ,א; קל"ה ,א
שמות ב' ,ה.י :ו ֵַּת ֶרד בַּ ת פַּ רעה ִלרחץ עַּ ל הַּ יאר
ונַּעֲ ר ֶתיהָ הלכת עַּ ל יַּד הַּ יאר ו ֵַּת ֶרא אֶ ת הַּ ֵתבָ ה
בתֹוְך הַּ סּוף ו ִַּתשלַּ ח אֶ ת אֲ ָמ ָתּה ו ִַּת ָק ֶח ָה ...וַּיִ ג ַּדל
הַּ יֶלֶ ד וַּת ִבאֵ הּו לבַּ ת פַּ רעה וַּי ִהי לָ ּה לבֵ ן ו ִַּתק ָרא
יתהּו:
אמר כִ י ִמן ַּה ַּמיִם מ ִש ִ
שמֹו מ ֶשה וַּת ֶ

יז

יִשלַּ ח ִמ ָמרֹום י ִָק ֵחנִ י

יַּמ ֵשנִ י ִמ ַּמיִם ַּר ִבים:

שמות ט"ו ,ט :אָ ַּמר אֹויֵב אֶ רדף אַּ ִשיג
אֲ חַּ ּלֵ ק ָשלָ ל

לח

אֶ רדֹוף אֹויבַּ י ואַּ ִשיגֵ ם

ַּּלֹותם:
ולא אָ שּוב עַּ ד כ ָ

The foe said: “I will pursue, I will overtake…”.

I will pursue my foes and will overtake them

The Torah of Moses is the basis for the Torah of David in the book of Psalms:
!5 books, Mizmor 1 = God’s Torah (Midrash); David imitates Moshe’s Torah

Comparison of Shmuel II 22  Tehillim 18

Don Yizchak Abarbanel (1437-1508)
And when I think about this, the Book
of Psalms was composed by King
David, may he rest in piece, at the
end of his life to teach the meditator
and to arrange before him the prayers
that he wants to say and pray for in
times of distress, and compiled the
psalms which he said in the early days
4 meditator
of his troubles, so that the
could use them when praying for his
own similar sorrows and calamities
which had come upon David
(commentary on II Samuel 22).
 שספר תהלים חברו דוד המלך,ואשר אחשבהו אני בזה הוא
עליו השלום בסוף ימיו להנהגת המתבודד ולסדר לפניו
,התפלות והתחנונים אשר יאמר ויתפלל האדם בעת צרותיו
והביא שמה המזמורים אשר הוא אמר בימים הראשונים על
צרותיו כדי שבהם יתפלל המתבודד בבוא עליו צרה וצוקה
)דומה למה שבאה על דוד (דון יצחק אברבנאל שמואל ב' כ"ב

II Samuel 22: David’s thanksgiving in the song of his life
ב

Psalm 18: Prayers for help in David’s prayer Book

אמר
וַּי ַּ

ב

אמר
וַּי ַּ

ה' ַּסל ִעי ּומצ ָֻד ִתי ּומפַּ ל ִטי ִלי:

ג

צּוד ִתי ּומפַּ ל ִטי
ה' ַּסל ִעי ּומ ָ

נּוסי מ ִֹש ִעי ֵּמחָ ָמס ת ִֹשעֵּ נִ י... :
ּומ ִ
צּורי אֶ חֱ ֶסה בֹו ָמגִ נִ י ו ֶק ֶרן יִש ִעי ִמשגַּ ִבי ְ
אֱ ֹלהֵּ י ִ

ג

אֶ ר ָחמָך ה' ִחז ִקי:

צּורי אֶ חֱ ֶסה בֹו ָמגִ נִ י ו ֶק ֶרן יִש ִעי ִמשגַּ ִבי... :
אֵ ִלי ִ

בַּ צַּ ר ִלי אֶ ק ָרא ה'

ֹלהי אֶ ְק ָרא
ואֶ ל אֱ ַּ

קֹולי
ַויִ ש ַּמע ֵמ ֵהיכָלֹו ִ

ו ַּשועָ ִתי באָ זנָיו... :

יב

ָשת ח ֶשְך ס ִביב ָתיו
ַוי ֶ

...

יב

כח

תֹושיעַּ
ִ
וְאֶ ת עַּ ם עָ נִ י

וְעֵּ ינֶיָך עַ ל ָר ִמים ַּתש ִפיל:

כח

תֹושיעַּ
ִ
כִ י אַּ ָתה עַּ ם עָ נִ י

כט

כִ י אַּ ָתה ֵני ִרי ה'

...

כט

כִ י אַּ ָתה ָת ִאיר נ ִֵרי ה'

...

לו

ו ִַּת ֶתן ִלי ָמגֵ ן יִשעֶ ָך

וַּעֲ נתָך ַּתרבֵ נִ י... :

לו

ו ִַּת ֶתן ִלי ָמגֵ ן יִשעֶ ָך

ִימינָך ִתסעָ ֵדנִ י ועַּ נוַּתָך ַּתרבֵ נִ י... :
ו ִ

לט

וָאֲ כַלֵּ ם ָואֶ מ ָחצֵ ם ולא יְקּומּון

ַויִ פלּו ַּת ַּחת ַּרגלָ י... :

לט

אֶ מ ָחצֵ ם ולא יֻכלּו קּום

יִפלּו ַּת ַּחת ַּרגלָ י... :

מד

ַותפַּ ּל ֵטנִ י ֵמ ִריבֵ י עַּ ִמי ִת ְש ְמ ֵּרנִ י לראש גֹויִם עַּ ם לא י ַָּדע ִתי יַּעַּ בדֻ נִ י... :

מד

ימנִ י לראש גֹויִם
תפַּ ּל ֵטנִ י ֵמ ִריבֵ י עָ ם ת ִש ֵ

ז

נא

מגדיל ִמגְ ּדֹול ישּועֹות ַּמלכֹו

וע ֶשה ֶח ֶסד ִלמ ִשיחֹו ל ָדוִד ּולזַּרעֹו עַּ ד עֹולָ ם:

II Samuel 22: Older Biblical Hebrew

ז

נא

בַּ צַּ ר ִלי אֶ ֲק ָרא ה'

ֹלהי אֲ ַּשּוֵעַּ
ואֶ ל אֱ ַּ

קֹולי
יִש ַּמע ֵמ ֵהיכָלֹו ִ

ו ַּשועָ ִתי לפָ נָיו ָתבֹוא באָ זנָיו... :

ָשת ח ֶשְך ִסתרֹו ס ִביבֹו ָתיו
י ֶ

...
ועֵ י ַּניִם ָרמֹות ַּתש ִפיל:

מגדל ַּמג ִדיל ישּועֹות ַּמלכֹו

עַּ ם לא י ַָּדע ִתי יַּעַּ בדּונִ י:

וע ֶשה ֶח ֶסד ִלמ ִשיחֹו

...

ל ָדוִד ּולזַּרעֹו עַּ ד עֹולָ ם:

Psalm 18: Later Aramaic Biblical Hebrew
ב 'אֶ רחָ מָך'  -אאהבך כדמתרגם ואהבת לרעך (ויקרא י"ט ,יח) ותרחם (רש"י).
כו ִעם גבַּ ר ָת ִמים ִת ַּת ָמם( :ארמית – דניאל ב' ,כה; ה' ,יא)

• In parallel to his life, David wrote the Book of Psalms as book of prayers to guide the meditator
)in how to pray (Don Isaac Abrabanel

• Ezra the Scribe wrote the Book of Tehillim during the generation of the return to Zion according
)to David’s prayers for his generation (Midrash Kohelet Raba

II Samuel 22:
ירה ַּהזאת...
לַּ ה' אֶ ת ִדב ֵרי ַּה ִש ָ

א

וַּי ַּדבֵ ר ָדוִד

ז

בַּ צַּ ר ִלי אֶ ק ָרא ה'

ֹלהי אֶ ק ָרא
ואֶ ל אֱ ַּ

קֹולי
ַּויִ ש ַּמע ֵמ ֵהיכָלֹו ִ

ו ַּשועָ ִתי באָ זנָיו... :

Psalm 18: Adjustments for the Context of Tehillim
א

ירה ַּהזאת...
לַּ מנַּצֵ ַּח לעֶ בֶ ד ה' ל ָדוִד אֲ ֶשר ִדבֶ ר לַּ ה' אֶ ת ִדב ֵרי ַּה ִש ָ

י"ט ,יב.יד :גַּ ם עַּ בדָך נִ ז ָהר בָ ֶהם ...גַּ ם ִמזֵ ִדים חֲ שְך
עַּ ב ֶדָך...
ה' ,ג; כ"ב ,כה; כ"ח ,ב; ל"א ,כג; ל"ד ,טז; ע"ב ,יב)
קמ"ה ,יח-יטָ :קרֹוב ה' לכָל קראָ יו לכל אֲ ֶשר יִק ָראֻ הּו
יֹושיעֵ ם:
בֶ אֱ ֶמת :רצֹון י ֵראָ יו יַּעֲ ֶשה ואֶ ת ַּשועָ ָתם יִש ַּמע ו ִ

בַּ צַּ ר ִלי אֶ ֲק ָרא ה'

ֹלהי אֲ ַּשּוֵעַּ
ואֶ ל אֱ ַּ

קֹולי
יִש ַּמע ֵמ ֵהיכָלֹו ִ

ו ַּשועָ ִתי לפָ נָיו ָתבֹוא באָ זנָיו... :

כ

וַּיצֵ א לַּ ֶמר ָחב א ִתי

י ַּחּלצֵ נִ י כִ י ָחפֵ ץ ִבי... :

כ

ַּיֹוציאֵ נִ י לַּ ֶמר ָחב
ו ִ

י ַּחּלצֵ נִ י כִ י ָחפֵ ץ ִבי...:

לו

ו ִַּת ֶתן ִלי ָמגֵ ן יִשעֶ ָך

וַּעֲ נתָך ַּתרבֵ נִ י:

לו

ו ִַּת ֶתן ִלי ָמגֵ ן יִשעֶ ָך

ו ִ
ּומ ִציֹון יִסעָ ֶד ָךִ ...בגבֻ רֹות י ֵַּשע י ִמינֹו:
ִימינָך ִתסעָ ֵדנִ י ועַּ נוַּתָך ַּתרבֵ נִ י :כ' ,ג.זִ ... :

מח

ָהאֵ ל ַּהנ ֵתן נ ָקמת ִלי

ּומֹוריד עַּ ִמים ַּתח ֵתנִ י:
ִ

מח

ָהאֵ ל ַּהנֹו ֵתן נ ָקמֹות ִלי

ַּויַּדבֵ ר עַּ ִמים ַּתח ָתי:

ז

ע"ט ,יאָ :תבֹוא לפָ נֶיָך אֶ נ ַּקת אָ ִסיר...
פ"ח ,גָ :תבֹוא לפָ נֶיָך ת ִפּלָ ִתי ַּה ֵטה אָ זנָך ל ִרנ ִָתי:

מ"ז ,ד :יַּדבֵ ר עַּ ִמים ַּתח ֵתינּו....

בית ראשון
= שירת דוד

II Samuel 22

First Temple =
David’s song

בית שני
= תפילת דוד
ספר תהלים

Second Temple
= David’s prayer
= Psalms

כ"ד

כ"ג

כ"ב

כ"א-'כ

י"ט

י"ח

י"ז

ט"ז

Paul Gustave Doré;
1832-1883

5
כניסה
אמונה
קינה
:למקדש
ותפילה וביטחון
'דורשי ה
'בה
'לה
מישראל

24:
Entering the
Temple: Those
who seek God
from Israel

23:
Faith and
Trust in
God

ט"ו

22:
Lamentation
and Prayer
to God

מלכות
בית דוד
בעתיד
)(בי"ש

• בריאה
• תורה
• גאולה

20-21:
19:
18:
The future
• Creation
The Kingdom
Davidic
• Torah
of David in
Kingdom
• Redemption
the past
(second Temple)
(first Temple)

מלכות
דוד
בעבר
)(בי"ר

17:
Lamentation
and Prayer
to God

קינה
ותפילה
'לה

אמונה
וביטחון
'בה

16:
Faith
and
Trust in
God

כניסה
:למקדש
מוסר אנושי
בסיסי

15:
Entering the
Temple: Basic
moral
qualities

Unit 2: Man's virtues frame the unit (15-24) – Center: Worldview according to the Torah (19)

Mizmor 24

ל ָדוִד ִמזמֹור
:ֵתבֵ ל וישבֵ י בָ ּה
לַּ ה' ָהאָ ֶרץ ּומלֹואָ ּה
: ָכִ י הּוא עַּ ל י ִַּמים י ָס ָדּה ועַּ ל נ ָהרֹות יכֹוננֶה
:ּומי יָקּום ִבמקֹום ָקדשֹו
ִ
'ִמי יַּעֲ לֶ ה ב ַּהר ה
ָשא לַּ ָשוא נַּפ ִשי
ָ אֲ ֶשר לא נ
נ ִקי כַּפַּ יִם ּובַּ ר לֵ בָ ב
:ולא נִ שבַּ ע ל ִמר ָמה
:ֹלהי יִשעֹו
ֵ - ֱִשא ב ָרכָה ֵמאֵ ת ה' ּוצ ָד ָקה ֵמא
ָ י
:מבַּ ק ֵשי פָ נֶיָך יַּעֲ קב סֶ לָ ה
זֶה דֹור דר ָשיו
אשיכֶם ו ִהנָשאּו ִפת ֵחי עֹולָ ם
ֵ שאּו שעָ ִרים ָר
:ויָבֹוא ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹוד
ִמי זֶה ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹוד
:ה' גִ בֹור ִמלחָ ָמה
ה' ִעזּוז וגִ בֹור
אשיכֶם ּושאּו ִפת ֵחי עֹולָ ם
ֵ שאּו שעָ ִרים ָר
:ויָבא ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹוד
ִמי הּוא זֶה ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹוד
:הּוא ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹוד סֶ לָ ה
ה' צבָ אֹות

א
ב

20-21:
King-Messiah
From the future
Davidic dynasty

ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט

What characterizes Mizmor 24?
• The Tzadik sees himself as part of the God’s creation (the
world and all its inhabitants, 1-2)
• The Tzadik cares for the honor of God and receives a
response: God’s blessing, dialogue with God, opening of
the Temple gates and appearance of the King of Honor.
• The righteous psalmist is part of the righteous generation
• Repetitive use of verb forms n.s.a – the Tzadik makes a
difference (25,1)

י

:  ד, כ"א
ָת ִשית
לראשֹו
עֲ ֶט ֶרת פָ ז

 ּכִ י: ז,'כ
הֹושיעַ ה' ְמ ִשיחֹו
ִ

19:
Creation
Torah
Redemption

18:
King David
in the past

קּודי
ֵּ  ִפ: ט,י"ט
ְש ִרים
ָ ה' י
ְמ ַש ְמחֵּ י לֵּ ב
ִמצְ וַת ה' בָ ָרה
:ְמ ִא ַירת עֵּ י ָניִם

:כה. כא,י"ח
ּכְ בֹר י ַָדי י ִָשיב
 ּכְ בֹר י ַָדי...ִלי
ְל ֶנגֶד עֵּ ינָיו

:יד. יב,י"ט
...גַם עַ ְב ְּדָך
חֲ שְֹך עַ ְב ֶּדָך

ַ לַ ְמנַצֵּ ח: א,י"ח
ְלעֶ בֶ ד ה' ְל ָדוִד

: יא,י"ט
ַּהנֶחֱ ָמ ִדים
ּומפַּ ז
ִ ִמזָ ָהב
ָרב

Mizmor 15

ִמזמֹור ל ָדוִד
:ִמי יִשכן בהַּ ר ָקד ֶשָך
ה' ִמי יָגּור באָ הֳ לֶ ָך
:הֹולֵ ְך ָת ִמים ּופעֵ ל צֶ ֶדק ודבֵ ר אֱ ֶמת ִבלבָ בֹו
לא עָ ָשה ל ֵרעֵ הּו ָרעָ ה
לא ָרגַּ ל עַּ ל לשנֹו
:ָשא עַּ ל קרבֹו
ָ וחֶ רפָ ה לא נ
ואֶ ת יִראֵ י ה' יכַּבֵ ד
נִ בזֶה בעֵ ינָיו נִ מאָ ס
:נִ שבַּ ע להָ ַּרע ולא י ִָמר
ֶשְך ושחַּ ד עַּ ל נ ִָקי לא לָ ָקח
ֶ ָתן בנ
ַּ כַּספֹו לא נ
:ע ֵשה אֵ ּלֶ ה לא יִמֹוט לעֹולָ ם

א
ב
ג
ד
ה

 ַמגְ ִּדיל: נא,י"ח
יְשּועֹות ַמ ְלּכֹו
וְעֹ ֶשה חֶ סֶ ד
ִל ְמ ִשיחֹו ְל ָדוִד
ּולז ְַרעֹו עַ ד עֹולָ ם
ְ

Proper behavior precedes the Torah

 קדמה לתורה- דרך ארץ

What characterizes Mizmor 15?
• The individual Tzadik scrupulously maintains good
personal virtues and merits to be close to God
• In Unit 1 (3-14), the wicked is described and at the
end, God is looking for the righteous “The Lord
looks down from heaven to see if… there is anyone
of understanding who seeks God” (14, 2)
 Ps 15: Repairing the integrity of the world
 Ps 16: Taking this to heart

Unit 2 (Ps 15-24): Improvement of qualities and becoming closer to God and His Temple
Topic of Psalm

Frame around Psalm 19

Qualities of one who is worthy of
living in the Temple: Honesty in
interpersonal relationships

15

ט"ו ,אִ :מזְ מֹור ְל ָדוִד ה' ִמי יָגּור ְבאָ הֳ לֶ ָך ִמי
י ְִשּכֹן ְב ַהר ָק ְד ֶשָךִ ...בלבָ בֹו ...ו ֶחרפָ ה לא
ָשא עַּ ל קרבֹו ...יכַּבֵ ד  ...נִ שבַּ ע  ...נ ִָקי
נ ָ

Blessings to one who walks in
the ways of God.

16

תֹודיעֵ נִ י א ַּרח חַּ יִ ים שבַּ ע ש ָמחֹות
ט"ז ,יאִ :
י"ז ,יד.טוּ :וצפּונָך ת ַּמּלֵ א ִבטנָם ִישבעּו
ָתָך:
בָ נִ ים ...אֶ שבעָ ה ב ָה ִקיץ תמּונ ֶ

The psalmist is surrounded by
enemies, yet merits God’s blessing

17

י"ז ,א.ה.טוִ :ש ְמעָ ה ה' צֶ ֶדקָ ...תמְֹך אֲ שֻׁ ַרי
לֹותיָך ...אֲ נִ י ְבצֶ ֶדק אֶ חֱ זֶה פָ נֶיָך
ְב ַמ ְעגְ ֶ

David’s song of the life of
)David (= II Samuel 22
King David
PAST
)(II Samuel 22

18

י"ז ,יבִ :דמינֹו כאַּ ריֵה יִכסֹוף ִלטרֹוף

י"ח ,ג.יז.נא... :מָ גִ נִ י ו ְֶק ֶרן י ְִשעִ י ִמ ְשג ִַבי...
י ְִשלַ ח ִמ ָמרֹוםַ ...מגְ ִּדיל יְשּועֹות ַמ ְלּכֹו
ּולז ְַרעֹו עַ ד
וְעֹ ֶשה חֶ סֶ ד ִל ְמ ִשיחֹו ְל ָדוִד ְ
עֹולָ ם

• Observing nature
• Praise of God’s Torah
• Personal redemption

19

Redemption

Prayer for the salvation
of the king and thanks King from the
for his rescue FUTURE Davidic dynasty

2021

;Saving of the individual from distress
God’s salvation to the Jewish people

22

Faith in God, the shepherd of one
in trouble

23

Qualities of the individual and the
Jewish people who go up to the
mountain of God and HIS revelation

24

ּומ ִציֹון יִסעָ ֶד ָך
כ' ,ב.ג.ז :יִשלַּ ח עֶ זרָךִ ...
הֹושיעַ ה'
ֹלהי ַיעֲקֹ בּ ...כִ י ִ
ְשג ְֶבָך ֵּשם אֱ ֵּ
 ...י ַ
ְמ ִשיחֹוִ ֹ...בגְ בֻׁ רֹות י ֵַּשע י ְִמינֹו ...ה'
הֹושיעָ ה ַּה ֶמלֶ ְך יַּעֲ נֵנּו....
ִ

Connections

Key Words
ט"ו ,ה :ע ֵשה אֵ ּלֶ ה
לא יִמֹוט לעֹולָ ם:

יתי  י"ז ,ז-ח:
ט"ז ,אָ :שמ ֵרנִ י...חָ ִס ִ
חֹוסיםָ ...שמ ֵרנִ י
ִ
ט"ז ,ד :שפָ ָתי  י"ז ,דִ :בדבַּ ר שפָ ֶתיָך
גֹור ִלי  י"ז ,הָ :תמְך
תֹומיְך ָ
ִ
ט"ז‘ ,ה:
י"ז ,יא :סבָ בּונּו  י"ח ,ו :שאֹול סבָ בּונִ י
י"ז ,יג :פַּ ּל ָטה נַּפ ִשי  י"ח ,ג.מד.מט:
ּומפַּ ל ִטי  ...תפַּ ּל ֵטנִ י ...מפַּ ּל ִטי
חֹוסים  י"ח,ג.לא :אֶ חֱ ֶסהַּ ...הח ִסים
י" ז  ,ז ִ :

יתי ה' לנֶג ִדי
ט"ז ,חִ :שּוִ ִ
ָת ִמיד
ימינִ י בַּ ל אֶ מֹוט:
כִ י ִמ ִ
ש ַּרי
י"ז ,זָ :תמְך אֲ ֻ
לֹותיָך בַּ ל נָמֹוטּו פעָ ָמי
ב ַּמעג ֶ
י"ח ,נאַּ :מג ִדיל ישּועֹות ַּמלכֹו
וע ֶשה חֶ ֶסד ִלמ ִשיחֹו
ל ָדוִד ּולזַּרעֹו עַּ ד עֹולָ ם:

י"ח ,אְ :לעֶ בֶ ד ה'
 י"ט ,י.יד :עַּ בדָך...עַּ ב ֶדָך
י"ח ,כד.כו.לא.לגָ :ת ִמיםָ ...ת ִמים ִת ַּת ָמם
יתם
ימה ...אֵ ָ
ָ ...ת ִמים  י"ט ,ח.יד :ת ִמ ָ
י"ח ,כא.כה :כבר ...כבר  י"ט ,ט :בָ ָרה
צּורי
צּורי...צּורִ ...
י"ח ,ג.לב.מזִ :
צּורי
 י"ט ,טוִ :
י"ח ,כב.כגָ :ש ַּמר ִתיִ ...מ ְשפָ טָ יו
 י"ט ,י.יבִ :משפ ֵטי...ב ָשמ ָרם
הֹושיעַ ה' ְמ ִשיחֹו
ִ
כ' ,ז.יּ :כִ י
הֹושיעָ ה ַּה ֶמלֶ ְך יַּעֲ נֵנּו
ִ
...ה'
ּומפַּ ז ָרב 
י"ט ,יאַּ :הנֶחֱ ָמ ִדים ִמזָ ָהב ִ
כ"א ,דָ :ת ִשית לראשֹו עֲ ֶט ֶרת פָ ז

יהם אַּ ריֵה ט ֵרף
כ"ב ,יד.כב :פָ צּו עָ לַּ י ִפ ֶ
הֹושיעֵ נִ י ִמ ִפי אַּ ריֵה
ִ
ושאֵ ג...

כ"א ,ב.ח :ה' בעָ זָך ִיש ַּמח ֶמלֶ ְך...
כִ י ַּה ֶמלֶ ְך ב ֵטחַּ בַּ ה' ּובחֶ ֶסד עֶ ליֹון בַּ ל יִמֹוט

כ"ב ,כט :כִ י לַּ ה' ַּהמלּוכָה ּומ ֵשל בַּ גֹויִם

כ"ב ,כז :יאכלּו עֲ ָנוִים ו ִישבָ עּו י ַּהללּו ה'
דר ָשיו י ִחי לבַּ בכֶם לָ עַּ ד:
כ"ג ,ג :יַנְ חֵּ נִ י ְב ַמ ְעגְ לֵּ י צֶ ֶדק ְל ַמעַ ן ְשמֹו:

ּומי יָקּום
כ"ד ,גִ :מי ַיעֲלֶ ה ְבהַ ר ה' ִ
נְקי כַפַ יִם ּובַ ר לֵּ בָ ב
ִב ְמקֹום ָק ְדשֹוִ ...
נִשבַ ע
 ...ל ֹא נ ָָשא לַ ָשוְא נ ְַפ ִשי וְל ֹא ְ
ְל ִמ ְר ָמהִ ...מי (הּוא) זֶה ֶמלֶ ְך הַ ּכָבֹוד

כ' ,ד :ועֹולָ תָך י ַּדשנֶה  כ"ב ,ל :כָל
ִדשנֵי אֶ ֶרץ  כ"ג ,הִ :ד ַּשנ ָת בַּ ֶש ֶמן
כ"א ,ה :א ֶרְך י ִָמים  כ"ג ,ו :לא ֶרְך י ִָמים
כ"ב ,כז :דר ָשיו  כ"ד ,ו :דֹור דר ָשיו

אשיכֶם ו ִהנָשאּו
כ"ד ,ז-י :שאּו שעָ ִרים ָר ֵ
ִפתחֵ י עֹולָ ם ויָבֹוא ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹודִ :מי זֶה ֶמלֶ ְך
אשיכֶם ּושאּו ִפתחֵ י
ַּהכָבֹוד ...שאּו שעָ ִרים ָר ֵ
עֹולָ ם ויָבא ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹודִ :מי הּוא זֶה ֶמלֶ ְך
ַּהכָבֹוד ה' צבָ אֹות הּוא ֶמלֶ ְך ַּהכָבֹוד ֶסלָ ה:
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י"ח ,א.לט :לַּ מנַּצֵ ַּח לעֶ בֶ ד ה' ל ָדוִד
אֶ מ ָחצֵ ם ולא יֻכלּו קּום יִפלּו ַּת ַּחת ַּרגלָ י:

ל"ו ,א.יג :לַּ מנַּצֵ חַּ לעֶ בֶ ד ה' ל ָדוִד... :
ָשם נָפלּו פעֲ לֵ י אָ וֶן דחּו ולא יָכלּו קּום:

י"ח ,יא-יב :וַּיִ רכַּב עַּ ל כרּוב ַּויָעף ַּוי ֵֶדא
יבֹותיו
רּוח :י ֶָשת ח ֶשְך ִסתרֹו ְס ִב ָ
ַּ
עַּ ל כַּנפֵ י
סֻׁ ּכָתֹו חֶ ְשכַת ַמיִם עָ בֵּ י ְשחָ ִקים:

יֹותיו ַּה ָשם
ק"ד ,ג.כַּ :המ ָק ֶרה בַּ ַּמיִם עֲ ִל ָ
רּוח...:
ַּ
עָ ִבים רכּובֹו ַּהמ ַּהּלֵ ְך עַּ ל כַּנפֵ י
ָת ֶשת ח ֶשְך

י"ח ,ה-ו :אֲ פָ פּונִ י ֶחבלֵ י ָמוֶת
ונַּחֲ לֵ י ב ִליַּעַּ ל יבַּ עֲ תּונִ י:
ֶחבלֵ י שאֹול סבָ בּונִ י ִקדמּונִ י מֹוק ֵשי ָמוֶת:

קט"ז ,ג :אֲ פָ פּונִ י חֶ בלֵ י ָמוֶת
ּומצָ ֵרי שאֹול מצָ אּונִ י
צָ ָרה ויָגֹון אֶ מצָ א:

י"ח ,לא.לגָ :האֵ ל ָת ִמים
ַּדרכֹו ִאמ ַּרת ה' צרּופָ ה...
ָהאֵ ל ַּהמאַּ ז ֵרנִ י ָחיִל וַּיִ ֵתן
ָת ִמים ַּדרכִ י:

ק"א ,ב.ו :אַּ שכִ ילָ ה
ב ֶד ֶרְך ָת ִמים ָמ ַּתי ָתבֹוא
אֵ לָ י ...הלֵ ְך ב ֶד ֶרְך
ָת ִמים הּוא י ָשר ֵתנִ י:

קי"ט ,א:
ימי
אַּ ש ֵרי ת ִמ ֵ
ָד ֶרְך ַּההלכִ ים
תֹורת ה':
ב ַּ

תהלים י"ח ( שמואל ב כ"ב)
ֹאמר אֶ ְרחָ ְמָך ה' ִחזְ ִקי( :ג) ה' סַ ְל ִעי
ּומיַד ָשאּול( :ב) וַי ַ
(א) לַ ְמנַצֵּ חַ ְלעֶ בֶ ד ה' ְל ָדוִד אֲ ֶשר ִּדבֶ ר לַ ה' אֶ ת ִּד ְב ֵּרי הַ ִש ָירה הַ ז ֹאת ְביֹום ִהצִ יל ה' אֹותֹו ִמּכַף ּכָל אֹ יְבָ יו ִ
ָשעַ ( :ה) אֲ פָ פּונִ י חֶ ְבלֵּ י ָמוֶת ְונַחֲ לֵּ י ְב ִליַעַ ל יְבַ עֲתּונִ י( :ו) חֶ ְבלֵּ י ְשאֹול
ּומן אֹ יְבַ י ִאּו ֵּ
צּורי אֶ חֱ סֶ ה בֹו מָ גִ נִ י ו ְֶק ֶרן י ְִשעִ י ִמ ְשג ִַבי( :ד) ְמהֻׁ לָ ל אֶ ְק ָרא ה' ִ
ּומפַ ְל ִטי אֵּ ִלי ִ
צּוד ִתי ְ
ּומ ָ
ְ
ּומֹוס ֵּדי ָה ִרים י ְִרגָזּו
ְ
ְשוְעָ ִתי ְלפָ נָיו ָתבֹוא ְבאָ זְ נָיו( :ח) ו ִַתגְ עַ ש ו ִַת ְרעַ ש ָהאָ ֶרץ
קֹולי ו ַ
מֹוק ֵּשי מָ וֶת( :ז) בַ צַ ר ִלי אֶ ֲק ָרא ה' וְאֶ ל אֱ ֹלהַ י אֲ ַשּוֵּעַ י ְִשמַ ע מֵּ הֵּ יכָלֹו ִ
ְסבָ בּונִ י ִק ְּדמּונִ י ְ
וַיִ ְת ָגעֲשּו ּכִ י חָ ָרה לֹו( :ט) עָ לָ ה עָ ָשן ְבאַ פֹו וְאֵּ ש ִמ ִפיו ת ֹאכֵּל גֶחָ ִלים בָ עֲרּו ִממֶ נּו( :י) ַויֵּט ָש ַמיִם ַוי ֵַּרד ַוע ֲָרפֶ ל ַתחַ ת ַרגְ לָ יו( :יא) וַיִ ְרּכַב עַ ל ּכְ רּוב ַויָעֹ ף ַוי ֵֶּדא עַ ל ּכַנְ פֵּ י
ִתן קֹ לֹו בָ ָרד ְוגַחֲ לֵּ י
יבֹותיו סֻׁ ּכָתֹו חֶ ְשכַת מַ יִם עָ בֵּ י ְשחָ ִקים( :יג) ִמ ֹנגַּה נֶגְ ּדֹו עָ בָ יו עָ ְברּו בָ ָרד ְוגַחֲ לֵּ י אֵּ ש( :יד) ַוי ְַרעֵּ ם בַ ָש ַמיִם ה' וְעֶ ְליֹון י ֵּ
רּוחַ ( :יב) י ֶָשת חֹ ֶשְך ִס ְתרֹו ְס ִב ָ
מֹוסדֹות ֵּתבֵּ ל ִמ ַגע ֲָר ְתָך ה' ִמנִ ְש ַמת רּוחַ אַ פֶ ָך( :יז) י ְִשלַ ח ִמ ָמרֹום י ִָקחֵּ נִ י י ְַמ ֵּשנִ י ִמ ַמיִם
יקי מַ יִם וַיִ גָלּו ְ
ּוב ָר ִקים ָרב ַויְהֻׁ מֵּ ם( :טז) ַוי ֵָּראּו אֲ ִפ ֵּ
אֵּ ש( :טו) וַיִ ְשלַ ח ִחצָ יו ַוי ְִפיצֵּ ם ְ
ּומשֹנְ אַ י ּכִ י אָ ְמצּו ִממֶ נִ י( :יט) י ְַק ְּדמּונִ י ְביֹום אֵּ ִידי ַוי ְִהי ה' ְל ִמ ְשעָ ן ִלי( :כ) וַיֹוצִ יאֵּ נִ י לַ ֶמ ְרחָ ב יְחַ ְלצֵּנִ י ּכִ י חָ פֵּ ץ ִבי( :כא) יִגְ ְמלֵּ נִ י ה' ּכְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר
ַר ִבים( :יח) יַצִ ילֵּ נִ י מֵּ אֹ י ְִבי עָ ז ִ
ָשב ה'
י ַָדי י ִָשיב ִלי( :כב) ּכִ י ָשמַ ְר ִתי ַּד ְרכֵּי ה' וְל ֹא ָר ַשעְ ִתי מֵּ אֱ ֹלהָ י( :כג) ּכִ י כָל ִמ ְשפָ טָ יו ְלנֶגְ ִּדי וְחֻׁ קֹ ָתיו ל ֹא אָ ִסיר ֶמנִ י( :כד) וָאֱ ִהי ָת ִמים ִעמֹו וָאֶ ְש ַת ֵּמר ֵּמעֲֹונִ י( :כה) ַוי ֶ
תֹושיעַ וְעֵּ י ַניִם
ִ
ִלי כְ צִ ְד ִקי ּכְ בֹר י ַָדי ְל ֶנגֶד עֵּ ינָיו( :כו) עִ ם חָ ִסיד ִת ְתחַ סָ ד עִ ם גְ בַ ר ָת ִמים ִת ַתמָ ם( :כז) ִעם נָבָ ר ִת ְתבָ ָרר ו ְִעם ִע ֵּקש ִת ְתפַ ָתל( :כח) ּכִ י אַ ָתה עַ ם עָ נִ י
אֹלהי אֲ ַדלֶ ג שּור( :לא) ָהאֵּ ל ָת ִמים ַּד ְרּכֹו ִא ְמ ַרת ה' צְ רּופָ ה ָמגֵּן הּוא ְלכֹל
ַ
ָרמֹות ַת ְש ִפיל( :כט) ּכִ י אַ ָתה ָת ִאיר נ ִֵּרי ה' אֱ ֹלהַ י יַגִ יּהַ חָ ְשּכִ י( :ל) ּכִ י ְבָך אָ רֻׁ ץ גְ דּוד ּובֵּ
ידנִ י( :לה)
ֹתי ַיע ֲִמ ֵּ
ּומי צּור זּולָ ִתי אֱ ֹלהֵּ ינּו( :לג) הָ אֵּ ל הַ ְמאַ זְ ֵּרנִ י חָ יִל וַיִ ֵּתן ָת ִמים ַּד ְרּכִ י( :לד) ְמ ַשּוֶה ַרגְ לַ י ּכָאַ יָלֹות וְעַ ל בָ מ ַ
הַ חֹ ִסים בֹו( :לב) ּכִ י ִמי אֱ לֹוּהַ ִמבַ ְלע ֲֵּדי ה' ִ
ִימינְ ָך ִת ְסעָ ֵּדנִ י וְעַ נְ ו ְַתָך ַת ְרבֵּ נִ י( :לז) ַת ְר ִחיב צַ ע ֲִדי ַת ְח ָתי וְל ֹא ָמעֲדּו ַק ְרסֻׁ לָ י( :לח) אֶ ְרּדֹוף
חּושה זְ רֹועֹ ָתי( :לו) ו ִַת ֶתן ִלי מָ גֵּן י ְִשעֶ ָך ו ִ
ְמלַ מֵּ ד י ַָדי לַ ִמ ְלחָ מָ ה וְנִ חֲ ָתה ֶק ֶשת נְ ָ
ַלֹותם( :לט) אֶ ְמחָ צֵּ ם וְל ֹא יֻׁכְ לּו קּום י ְִפלּו ַתחַ ת ַרגְ לָ י( :מ) ו ְַתאַ זְ ֵּרנִ י חַ יִל לַ ִמ ְלחָ ָמה ַתכְ ִריעַ ָק ַמי ַת ְח ָתי( :מא) וְאֹ יְבַ י נ ַָת ָתה ִלי עֹ ֶרף
אֹויְבַ י וְאַ ִשיגֵּם וְל ֹא אָ שּוב עַ ד ּכ ָ
ימנִ י ְלר ֹאש גֹויִם
יקם( :מד) ְתפַ ְלטֵּ נִ י ֵּמ ִריבֵּ י עָ ם ְת ִש ֵּ
מֹושיעַ עַ ל ה' וְל ֹא עָ נָם( :מג) וְאֶ ְשחָ ֵּקם ּכְ עָ פָ ר עַ ל ְפנֵּי רּוחַ ּכְ ִטיט חּוצֹות אֲ ִר ֵּ
ִ
ְשּוְ עּו וְאֵּ ין
יתם( :מב) י ַ
ּומ ַשנְ אַ י אַ צְ ִמ ֵּ
ְ
לֹוהי י ְִש ִעי( :מח)
צּורי ְויָרּום אֱ ֵּ
יהם( :מז) חַ י ה' ּובָ רּוְך ִ
רֹות ֶ
ִש ְמעּו ִלי ְבנֵּי ֵּנכָר ְיכַחֲ שּו ִלי( :מו) ְבנֵּי ֵּנכָר ִיבֹלּו ְוי ְַח ְרגּו ִמ ִמ ְסגְ ֵּ
עַ ם ל ֹא י ַָדעְ ִתי יַעַ ְבדּונִ י( :מה) ְל ֵּשמַ ע אֹ זֶן י ָ
ּול ִש ְמָך אֲ ז ֵַּמ ָרה( :נא) מגדל
אֹודָך בַ גֹויִם ה' ְ
רֹומ ֵּמנִ י ֵּמ ִאיש חָ ָמס ַתצִ ילֵּ נִ י( :נ) עַ ל ּכֵּן ְ
נֹותן נְ ָקמֹות ִלי ַוי ְַדבֵּ ר עַ ִמים ַת ְח ָתי( :מט) ְמפַ ְל ִטי מֵּ אֹ יְבָ י אַ ף ִמן ָקמַ י ְת ְ
הָ אֵּ ל הַ ֵּ
ּולז ְַרעֹו עַ ד עֹולָ ם:
מַ גְ ִּדיל יְשּועֹות מַ ְלּכֹו וְעֹ ֶשה חֶ סֶ ד ִל ְמ ִשיחֹו ְל ָדוִד ְ

תהלים קמ"ד
עֹותי לַ ִמ ְלחָ ָמה:
צּורי ַה ְמלַ מֵּ ד י ַָדי לַ ְק ָרב אֶ צְ ְב ַ
(א) ְל ָדוִד בָ רּוְך ה' ִ
יתי הָ רֹו ֵּדד
ּומפַ ְל ִטי ִלי מָ גִ נִ י ּובֹו חָ ִס ִ
צּוד ִתי ִמ ְשג ִַבי ְ
ּומ ָ
(ב) חַ ְס ִּדי ְ
עַ ִמי ַת ְח ָתי( :ג) ה' ָמה אָ ָדם ו ֵַּת ָדעֵּ הּו בֶ ן אֱ נֹוש ו ְַתחַ ְשבֵּ הּו( :ד)
ְת ֵּרד גַע
אָ ָדם לַ ֶהבֶ ל ָּד ָמה י ָָמיו ּכְ צֵּ ל עֹובֵּ ר( :ה) ה' הַ ט ָשמֶ יָך ו ֵּ
ּותהֻׁ מֵּ ם( :ז)
ּות ִפיצֵּ ם ְשלַ ח ִחצֶ יָך ְ
ֱשנּו( :ו) ְברֹוק בָ ָרק ְ
בֶ ָה ִרים ְו ֶיע ָ
ְשלַ ח י ֶָדיָך ִמ ָמרֹום ְפצֵּ נִ י ו ְַהצִ ילֵּ נִ י ִממַ יִם ַר ִבים ִמיַד ְבנֵּי ֵּנכָר( :ח)
ֹלהים ִשיר חָ ָדש
ִימינָם י ְִמין ָש ֶקר( :ט) אֱ ִ
יהם ִּדבֶ ר ָשוְא ו ִ
אֲ ֶשר ִפ ֶ
אָ ִש ָירה לָ ְך ְבנֵּבֶ ל עָ שֹור אֲ ז ְַמ ָרה לָ ְך( :י) הַ נֹו ֵּתן ְתשּועָ ה לַ ְמלָ כִ ים
ַהפֹוצֶ ה אֶ ת ָּדוִד עַ ְבּדֹו ֵּמחֶ ֶרב ָרעָ ה( :יא) ְפצֵּנִ י וְהַ צִ ילֵּ נִ י ִמיַד ְבנֵּי
ִימינָם י ְִמין ָש ֶקר( :יב) אֲ ֶשר בָ נֵּינּו
יהם ִּדבֶ ר ָשוְא ו ִ
ֵּנכָר אֲ ֶשר ִפ ֶ
נֹותינּו כְ ָזוִיֹ ת ְמחֻׁ טָ בֹות ַת ְבנִ ית ֵּהיכָל:
יהם ְב ֵּ
עּור ֶ
ּכִ נְ ִט ִעים ְמג ָֻּׁד ִלים ִבנְ ֵּ
יקים ִמזַ ן אֶ ל זַן צ ֹאונֵּנּו מַ אֲ ִליפֹות ְמרֻׁ בָ בֹות
(יג) ְמ ָזוֵּינּו ְמלֵּ ִאים ְמ ִפ ִ
חּוצֹותינּו( :יד) אַ לּופֵּ ינּו ְמסֻׁ בָ ִלים אֵּ ין פֶ ֶרץ וְאֵּ ין יֹוצֵּ את וְאֵּ ין צְ וָחָ ה
ֵּ
ְב
ֹלהיו:
ֹתינּו( :טו) אַ ְש ֵּרי ָהעָ ם ֶש ָּככָה לֹו אַ ְש ֵּרי הָ עָ ם ֶשה' אֱ ָ
ִב ְרחֹ ב ֵּ
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Tehillim 18 – Masterpiece of Biblical
)Poetry (intertextuality
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משה
כדוגמא לדוד

Ezra the Scribe & Priest

בית ראשון =
תקופת
המלוכה
ספרי שמואל

2

1

שמואל א ב'
שירת חנה

שמואל ב כב
שירת דוד
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בית שני
= תפילת דוד
ספר תהלים

ט"
ו

ט"ז

י"ז

י"ח

י"ט

כ'-כ"א

כ"
ב

כ"
ג

כ"ד
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Paul Gustave Doré
1832-1883
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י"ח

ק"ד
ל"ו

ק"א

קמ"ד
קט"
ז

קי"

Prologue: Torah & Kingdom
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Psalm 18 =
II Samuel 22

- ספר תהלים
פרשנותו והוראתו

ק"נ-'מזמור א

30 lectures
Online
www.tehillim.org.il

Summary
• Tehillim 18 – structure

• II Shmuel: 22 its place in the books Shmuel and analogies to
other Biblical contexts

• Differences between the two texts (Abrabanel)
• Tehillim 18 in the religious narrative of Unit 3 (Ps 15-24)
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