
תוכן, מבנה ומשמעות

חלק שני )צ'-ק"נ( - שיבת ציון, חזרת מלכות דוד וגאולת העולם

ספר רביעי צ'-ק"ו 

רּוְך ה'  ּבָ
ָרֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

  
 ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם 
ל ָהָעם ְוָאַמר ּכָ

ָאֵמן 
ַהְללּו ָיּה 
ק"ו, מ"ח

ספר חמישי ק"ז-ק"נ

תיקון העולם קל"ז-ק"נ שיבת ציון ותחיית ישראל בארצו ק"ז-קל"ו   

רּוְך ה' ּבָ

 
יֹּון  ִמּצִ
ׁשֵֹכן 
ם ָלִ ְירּוׁשָ

ַהְללּו ָיּה 
קל"ה, כ"א

ָמה  ׁשָ ּכֹל ַהּנְ
ל ָיּה ַהּלֵ ּתְ

ַהְללּו ָיּה 
ק"נ, ו'

שיקום מחורבן לקוממיות

)א'(  לתורה  המחוייבות  את  הספר  בראש  מעמיד  )א'-ב'(  הפתיח   .3
המשולבת עם מלכות ישראל בציון )ב'(. האוסף הראשון ְלָדִוד מפרט 
את משנתו התורנית של דוד, והאוסף השני את מלכות דוד ושלמה.  
4.  האוסף השני ְלָדִוד  פותח עם תוכחת נתן הנביא את דוד אחרי חטאו 
בסוף  יג(.  )נ"א,  ָפֶניָך  ִמּלְ ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  ודוד מתפלל:  בת שבע,  עם 
ִזְקָנה  ְלֵעת  ִליֵכִני  ׁשְ ּתַ ַאל  נוסח:  באותו  מתפלל  הזקן  דוד  האוסף, 
זו  )ע"ב, א(. מסגרת  בנו  וכן מעביר את מלכותו לשלמה  ט(  )ע"א, 
דוד  הנביא,  נתן  תוכחת  אחרי  שמואל:  בספר  הסיפור  את  תואמת 
ונולד להם שלמה כיורש העצר  חזר בתשובה מחטאו עם בת שבע 

)שמואל ב י"ב, כד-כה(. 

באוסף המזמורים בשם ֱאלִֹהים )מ"ב-פ"ג( שם זה מצוי יותר מאשר   .5
העולם  את  הכללית  בהנהגתו  מתמקד  זה  חלק  כי  אחרים,  שמות 

במידת הדין ובתיאור מלכות ישראל וחורבנה. 
מסוף הספר הרביעי  מזמורי הלל והודאה  מהווים בריח מרכזי בעיצוב   .6
הספר ומתארים באופן הדרגתי את גאולת ישראל בימי שיבת ציון 
ולעתיד לבא: קיבוץ גלויות )ק"ו, מז; ק"ז, ג(, חזרה לירושלים )קט"ז, 
)ק"כ-קל"ד(  ציון  ובניין  )קי"ט(  תורה  ברית  יט-כז(;  קי"ח,  יח-יט; 
בשר  כל  עם  יחד  ציון,  בני  גאולת  על  לה'  והודאה  להלל  מובילים 
)קל"ז( הספר נחתם בהבטחה  )קל"ה-קל"ו(. לאור קינת בני הגולה 
לשיבת מלכות דוד ומלכות ה' )קל"ח-קמ"ה( המובילה לחזון גאולה 

לאומי ואוניברסלי )קמ"ה-ק"נ(.   
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שירי המעלות

ק"יק"ט ק"ח

חזרת מלכות
אוסף אחרון ְלָדִוד

קל"ח-קמ"ה

חזרת מלכות 
בית דוד

הלל המצרי

17 מזמורים 

פסוקי דזמראהלל הגדול

שירי המעלות
ק"כ-קל"ד

)4x( ַהְללּו ָיּה)7x( ַהְללּו ָיּה)2x( ה ְלָדִוד ַהְללּו ָיּה הִּלָ ּתְ

י טֹוב  הֹדּו ַלה' ּכִ

)2x( י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ

י טֹוב  הֹדּו ַלה' ּכִ

)2x( י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ

)4x( י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ

י טֹוב הֹדּו ַלה' ּכִ

)1x( י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ

)26x( י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ּכִ

י  ר ּפִ ִהלַּת ה' ְיַדּבֶ ּתְ
)קמ"ה, א.כא(

)10x( ַהְללּו ָיּה

12 מזמורים 

תוכן, מבנה ומשמעותספר תהלים כספר

חלק שני )צ'-ק"נ( - שיבת ציון, חזרת מלכות דוד וגאולת העולםחלק ראשון )א'-פ"ט( - מלכות בית דוד בימי בית ראשון

ספר ראשון א'-מ"א

תורתו של דוד

רּוְך ה' ּבָ

ָרֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ֵמָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם
 
ָאֵמן ְוָאֵמן: 

מ"א, י"ד

ספר שני מ"ב-ע"ב 

מלכות בית דוד

רּוְך ה' ּבָ
ֱאלִֹהים
ָרֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ה ִנְפָלאֹות ְלַבּדֹו: עֹׂשֵ

בֹודֹו  ם ּכְ ּוָברּוְך ׁשֵ
ְלעֹוָלם

ֵלא ְכבֹודֹו ֶאת ּכֹל ָהָאֶרץ   ְוִיּמָ
ָאֵמן ְוָאֵמן:
י: ן ִיׁשָ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ּדָ ּכָ
ע"ב, י"ח-כ

ספר שלישי ע"ג-פ"ט

רּוְך ה' ּבָ

 
ְלעֹוָלם

  
ָאֵמן ְוָאֵמן:

פ"ט, נ"ג

החתימות

אוסף מזמורים של "ֱאלִֹהים"   מ"ב-פ"ג

התדרדרות עד החורבן

לשלמה
ע"ב

החתימות מחלקות את ספר תהלים לחמישה ספרים: הראשון מציג   .1
את תורתו הדתית של דוד, והשני את מלכותו; חתימת הספר השני: 
י )ע"ב, כ( מציינת את סוף תיאור מלכות דוד  ן ִיָשׁ ִוד ּבֶ ּלּו ְתִפּלֹות ָדּ ּכָ
ההיסטורית. חתימת הספר השלישי מקוצרת עקב החורבן המתואר 
ָהָעם  ל  ּכָ מתווסף  הרביעי  הספר  בחתימת  )פ"ט(.  האחרון  במזמור 
ישראל  ותחיית  גלויות  קיבוץ  לקראת  ָיּה  ַהְללּו  דברי  מוסיף  אשר 

בארצו בימי שיבת ציון, כפי שמתואר לאורך הספר החמישי.

מזמורי דוד מעצבים את ספר תהלים, כי הוא מהווה מודל השראה   .2
לדור שיבת ציון: רוב המזמורים והציונים הביוגרפיים מופיעים בשני 
ישראל  מלך  "דוד  אך  חייו,  את  המתארים  הראשונים  הספרים 
פעמים  ח"י  מופיע  ְלָדִוד  הייחוס  משיחית  נבואית  וכדמות  וקים"  חי 
הכותרת  הספר  בסוף   ;)8+4+3+2+1( בהדרגה  הבאים  בספרים 
ְלָדִוד  האחרון  האוסף  בין  מחברת  )קמ"ה(  ְלָדִוד  ה  ִהּלָ ּתְ הכפולה 
)קל"ח-קמ"ה( ובין מזמורי ַהְללּו ָיּה האחרונים החותמים את כל ספר 

תהלים )קמ"ה-ק"נ(.

מקרא

12 מזמורים 

17 מזמורים 
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מזמורים 
ְלָדִוד

פתיח
א'-ב'

תורה
מלכות

אוסף ראשון ְלָדִוד 
ג'-מ"א

תורתו הדתית והמוסרית של דוד 

אוסף שני ְלָדִוד 
נ"א-ע"ב

מלכות דוד ושלמה
משוררי המקדש
לאחר מלכות דוד

ְלָאָסף
ע"ג-פ"ג

ִלְבֵני קַֹרח
פ"ד-פ"ח

משוררי המקדש
לקראת מלכות דוד

ִלְבֵני קַֹרח
מ"ב-מ"ט

ְלָאָסף 
נ' 

האזרחי
פ"ח-פ"ט
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