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Introductory Note: Who wrote Tehillim?



Introductory Note: Who wrote Tehillim?

ב"ד ע"בבא בתרא י
דוד כתב ספר תהלים

...י עשרה זקנים"ע

Baba Batra 14:

David wrote Tehillim by 10 wise men

דוד המלך
עשרה בני אדם  : שיר השירים רבה פרשה ד

,  ואברהם, אדם הראשון: אמרו ספר תהלים

.ועזראושלשה בני קרח  ... ושלמה,  ודוד,  משה

Song of Songs Raba Ch4 Ten people wrote said 

the book of Tehillim: Adam, Abraham, Moses, 

David, Solomon, the three sons of Korach and

Ezra

עזרא הסופר

http://biblewalks.com/Sites/DavidTomb.html


ח"י

4

משה

כדוגמא לדוד

3

= בית ראשון

תקופת 

המלוכה

ספרי שמואל

א"כ-'כ ט"י

ח"י

בית שני  

תפילת דוד= 

ספר תהלים

Ezra the Scribe & Priest

Paul Gustave Doré

1832-1883

Tehillim 18 – Masterpiece of Biblical 
Poetry (intertextuality)

מלך ישראלדוד

וקיים י"ח

'שמואל א ב

שירת חנה

2

שמואל ב כב

שירת דוד

1

ג"כז"ט ב"כז"י ד"כו"ט

5

ד"קמ

ז"קט

ט"קי
ו"ל

ד"ק

א"ק

6



Chiasm

םֵפְךש   ֵפְךִישָ מֹודָ ָאָדםבָ -ָהָאָדםדַּ

(ו', טבראשית):ָהָאָדםֶאתהָעשָ ֱאֹלִהיםֶצֶלםב  ִכי

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

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

ָנחֹות : ג"ו מ"משנה מנחות פ מ  ָחן.... ָכל הַּ ד מֹוש  ִמין ִכי, ֵכיצַּ .כ 

Mishna Menachot 6,3: All meal offerings … 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.



רא   הָדִוד ַוְיַדבֵּ ז את ' לַּ ִשיָרה הַּ ֵרי הַּ ֶאת ִדב 

יג  ֶקֶרןצּוִרי ֶאֱחֶסה בֹו ָמִגִני ֱאֹלהֵּ ִבי ו  גַּ ִעי ִמש  ִניִיש  ָחָמס ֹתִשעֵּ :ּוְמנּוִסי ֹמִשִעי מֵּ

ָתיו  ָיֶשתוַ יב ִביב  ֶשְך ס  ָחִקיםַחְשַרתֹותֻסכח  ִים ָעֵבי ש  :מַּ

דֹו יג  ּה ֶנג  גַּ ֲחֵלי ֵאשָבֲערּוִמנ  :גַּ

ֵעםיד ִיםִמןיַּר  יֹון ִיֵתן קֹולֹו' הָשמַּ ֶעל  :ו 

ם ָעִני תֹוִשיעַּ ְוֶאתכח   יֶניָך ַעל עַּ ִפילָרִמיםְועֵּ ש  :תַּ

לִכי ִמי לב   ֲעֵדי האֵּ ל  יצּור ּוִמי ' ִמבַּ :ֱאֹלֵהינּוִמַבְלֲעדֵּ

ִיל מ  ֵרִני חַּ ז  ָחָמה וַּתַּ ִמל  תֵ לַּ ח  י תַּ ִריעַּ ָקמַּ כ  :ינִ תַּ

י המז  ָיֻרםּוָברּוְך צּוִרי ' חַּ ִעיצּורֱאֹלֵהי ו  :ִיש 

ָבי ּומֹוִציִאימט י  ֵמִניּוִמָקַמיֵמא  רֹומ  ִציֵלִנייםֵמִאיש ֲחָמסִ ת  :תַּ

שּועֹותמגדיל ִמְגּדֹולנא   כֹוי  ל  ֶשה ֶחֶסד מַּ ע  ִשיחֹוו  ִלמ 

ד עֹוָלם עֹו עַּ ר  זַּ ָדִוד ּול  :  ל 

The Song of David – End of the 

Book of Samuel (II Samuel 22)

פַּ וִַּת א נָ ֵּללת  רוַּת  החַּ :אמַּ

ץ ִניָרָמה'  הבַּ יִלבִ ָעלַּ ר  'הבַּ קַּ

ב לִפיָרחַּ יעַּ בַּ ִת שָ ִכיאֹוי  ח  :ישּוָעֶתָךבִ ימַּ

תֶ בִ ֵאיןִכי'הכַּ ָקדֹושֵאיןב ֵאיןָךל  :אֹלֵהינּוכֵ צּורו 

לג בּותַּ אַּ ב  ר  דַּ ָההג  רּות  ָההב  ב  יֶכםִמפִ ָעָתקֵיֵצאג 

לֹוולא'העֹותדֵ ֵאלִכי כ  ו  :ֲעִללֹותנּוִנת 

ִת ִריםִגב  תֶקשֶ ד שָ יםחַּ ִנכ  רּוִליםו  :ָחִילָאז 

ּלֶ ֵבִעיםש  ה ֵעִביםרּוכָ ִנש  ֶחםבַּ ָחֵדּלּוּור 

ד ָדהֲעָקָרהעַּ ָעהִש ָיל  בַּ ב  רַּ ָלָלהִניםבָ תו  :ֻאמ 

יֶ ֵמִמית' הו חַּ לוַּיָ אֹולש  מֹוִרידהּומ  :עַּ

ֲעִש מֹוִריש' הז ש  ירּומַּ ףילפִ מַּ רֹוֵמםאַּ :מ 

ש  ָדלֵמָעָפרֵמִקיםח תֵמאַּ יֹוןָיִריםפ  ֶאב 

הֹוִש  ִדיִביםִעםיבל  ִכסֵ נ  ִחֵלםָכבֹודאו  יַּנ 

ֻצֵקי'הלַּ ִכי :ֵבלתֵ ֲעֵליֶהםֶשתוַּיָ ֶאֶרץמ 

ֵליט ג  רִיש  ֲחִסיָדיוחסידורַּ שָ מ  שֶ בַּ ִעיםּור  מּוִידָ ְךח 

חַּ ל אִכי כ  בַּ ב  :ִאישרִיג 

תּו'הי ִריָביומריבוֵיחַּ שָ ָעָליועלומ  ִיםבַּ ֵעםמַּ יַּר 

ֵסיָיִדין'ה פ  ָאֶרץאַּ

ִיתֶ  זןו  כֹוע  ל  מַּ ָיֵרםל  ִש ֶקֶרןו  :יחֹומ 

Chana’s prayer  - the Opening of 

the Book of Samuel (I Samuel 2) 

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)

He will give power to His king and 

increase the glory of His anointed one.

A tower of victory is He to His king, who deals 

graciously with His anointed one, with David and his 

offspring forever.
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ָרֵאל : ל, א"דברים ל ל ִיש  הַּ ֵני ָכל ק  ָאז  ֶשה ב  ֵבר מ  דַּ ֶאת וַּי 

ז את ִשיָרה הַּ ֵרי הַּ ד ִדב  :  ֻתָמםעַּ

ֵבר : מד, ב"דברים ל דַּ ֶשה וַּי  ָכלֶאתוַָּיב א מ 

ֵרי ז אתִדב  ִשיָרה הַּ ֵני הַּ ָאז  הֹוֵשעַּ ִבן נּוןב  ָהָעם הּוא ו 

ֶשה : ה, ד"דברים ל ֶאֶרץ  'ֶעֶבד הוַָּיָמת ָשם מ  ב 

ל ִפי ה (א', יהושע א: )'מֹוָאב עַּ

ָבִרים ָהֵאֶּלה וַָּיָמת : כט, ד"יהושע כ ד  ֲחֵרי הַּ ִהי אַּ י  וַּ

הֹוֻשעַּ ִבן נּון  :  ֶבן ֵמָאה ָוֶעֶשר ָשִנים'ֶעֶבד הי 

(ח', שופטים ב)

'עבד הפרשיות : י, ג"מ; יט, ב"ישעיה מ

ֵצחַּ : א, ו"ל= א , ח"תהלים י נַּ מ  ֶעֶבד הלַּ ָדִוד'ל  :ל 

,  ג"קי: במקדש בהמשך ספר תהלים' עבדי ה

א, ה"קל; א, ד"קל; א

ֵצחַּ א   נַּ מ  ֶעֶבד הלַּ ה'ל  ָדִוד ֲאֶשר ִדֶבר לַּ ז את' ל  ִשיָרה הַּ ֵרי הַּ ֶאת ִדב 

יֹום ִהִציל ה ד ָשאּולאֹותֹו ' ב  ָביו ּוִמיַּ י  ף ָכל א  :ִמכַּ

ר  : י.ה', שמות ב א  י  ל הַּ ץ עַּ ח  ה ִלר  ע  ר  ת פַּ וֵַּתֶרד בַּ

ֵתָבה   ר וֵַּתֶרא ֶאת הַּ א  י  ל יַּד הַּ ת עַּ כ  ל  ֶתיָה ה  ֲער  נַּ ו 

סּוף  תֹוְך הַּ חב  לַּ ל ... וִַּתָקֶחהָ ֶאת ֲאָמָתּה וִַּתש  דַּ וִַּיג 

ָרא  ֵבן וִַּתק  ִהי ָלּה ל  י  ה וַּ ע  ר  ת פַּ בַּ ִבֵאהּו ל  ֶיֶלד וַּת  הַּ

מֹו  ֶשהש  ִשיִתהּווַּת אֶמר ִכי מ  ִים מ  מַּ :ִמן הַּ

חיז  לַּ ֵשִניִיָקֵחִניִמָמרֹום ִיש  ִיםיַּמ  ִביםִממַּ :רַּ

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!

Psalm 18 = King David Moses (Torah)

3

ר : ט, ו"שמות ט ִשיגָאמַּ ף אַּ ד  אֹוֵיב ֶאר 

ֵּלק ָשָלל ֲאחַּ

ִשיֵגם  לח אַּ י ו  בַּ דֹוף אֹוי  ּלֹוָתםֶאר  ד כַּ ל א ָאשּוב עַּ :ו 

The foe said: “I will pursue, I will overtake…”. I will pursue my foes and will overtake them 



Comparison of II Samuel II 22  Tehillim 18 

4

Don Yizchak Abravanel (1437-1508)

And when I think about this, the Book 
of Psalms was composed by King 
David, may he rest in peace, 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 
of his troubles, so that the meditator 
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  

(ב"כ' דון יצחק אברבנאל שמואל ב)דומה למה שבאה על דוד 



ר ב  ָך הוַּי אמַּ ָחמ  ִקי' ֶאר  :ִחז 

ִטי  ' הג  ל  פַּ צּוָדִתי ּומ  ִעי ּומ  ל  סַּ

ִביֵאִלי גַּ ִעי ִמש  ֶקֶרן ִיש  : ...צּוִרי ֶאֱחֶסה בֹו ָמִגִני ו 

ר ִלי ֶאֲקָרא הז   צַּ י ' בַּ ֶאל ֱאֹלהַּ ֵּועַּ ו  ֲאשַּ

ע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי  מַּ ָעִתי ִיש  ו  שַּ ָפָניוו  ָניוָתבֹואל  ָאז  : ...ב 

ִביביב  רֹו ס  ֶשְך ִסת  ...ָתיו  ֹוָיֶשת ח 

ָתהכח ם ָעִני תֹוִשיעַּ ִכי אַּ ִים ָרמֹותעַּ ֵעינַּ ִפילו  ש  :תַּ

ָתה כט  ...' ֵנִרי הָתִאירִכי אַּ

ֶעָך  לו  ָעֵדִניוִַּתֶתן ִלי ָמֵגן ִיש  ָך ִתס  ֵבִניִויִמינ  ר  ָך תַּ וַּת  נ  עַּ : ...ו 

ל א לט ָחֵצם ו  לּו קּוםֶאמ  ָלייֻכ  ג  ת רַּ חַּ לּו תַּ ...: ִיפ 

ֵטִני ֵמִריֵבי ָעם מד ּל  פַּ ִשיֵמִנית  דת  ב  ִתי יַּעַּ ע  ם ל א ָידַּ ר אש גֹוִים    עַּ ...: ִניּול 

ִדילמגדלנא ג  כֹו  מַּ ל  שּועֹות מַּ ִשיחֹו  י  ֶשה ֶחֶסד ִלמ  ע  ד עֹוָלםו  עֹו עַּ ר  זַּ ָדִוד ּול  :ל 

ר ב   וַּי אמַּ

ִטי ' ה ל  פַּ ֻצָדִתי ּומ  ִעי ּומ  ל  :ִליסַּ

יג  ִבי ֱאֹלהֵּ גַּ ִעי ִמש  ֶקֶרן ִיש  ִניצּוִרי ֶאֱחֶסה בֹו ָמִגִני ו  ָחָמס ֹתִשעֵּ : ...ּוְמנּוִסי ֹמִשִעי מֵּ

ָרא הז  ר ִלי ֶאק  צַּ י ' בַּ ֶאל ֱאֹלהַּ ֶאְקָראו 

ע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי וַ  מַּ ָניוִיש  ָאז  ָעִתי ב  ו  שַּ : ...ו 

ָתיו  וַ יב ִביב  ֶשְך ס  ...ָיֶשת ח 

ם ָעִני תֹוִשיעַּ ְוֶאתכח   יֶניָך ַעל ָרִמיםעַּ ִפילְועֵּ ש  :תַּ

ָתה נֵ כט   ...' ִרי היִכי אַּ

ֶעָך  לו   ֵבִניוִַּתֶתן ִלי ָמֵגן ִיש  ר  ָך תַּ ת  : ...וֲַּענ 

םלט ל א וָ ָוֲאַכלֵּ ָחֵצם ו  ָליוַ ְיקּומּוןֶאמ  ג  ת רַּ חַּ לּו תַּ : ...ִיפ 

ִמי וַ מד  ֵטִני ֵמִריֵבי עַּ ּל  פַּ ִנית  ר אש גֹוִיםִתְשְמרֵּ ֻדִניל  ב  ִתי יַּעַּ ע  ם ל א ָידַּ : ...עַּ

כֹו מגדיל ִמְגּדֹולנא   ל  שּועֹות מַּ ִשיחֹו  י  ֶשה ֶחֶסד ִלמ  ע  ד עֹוָלםו  עֹו עַּ ר  זַּ ָדִוד ּול  :  ל 

Psalm 18: Prayers for help in David’s prayer Book II Samuel 22: David’s thanksgiving in the song of his life

ָך'ב ָחמ  (.י"רש)ותרחם(יח, ט"יויקרא)לרעךואהבתכדמתרגםאהבךא-' ֶאר 

רִעם כו בַּ ָמםג  (יא', ה; כה', דניאל ב–ארמית :  )ָתִמים ִתתַּ

Psalm 18: Later Aramaic Biblical Hebrew II Samuel 22: Older Biblical Hebrew

• 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 Abravanel) 

• 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) 



ֶעֶבד הא   ֵצחַּ ל  נַּ מ  ה'לַּ ָדִוד ֲאֶשר ִדֶבר לַּ ז את' ל  ִשיָרה הַּ ֵרי הַּ ... ֶאת ִדב 

ר ִלי ֶאֲקָרא הז   צַּ י ' בַּ ֶאל ֱאֹלהַּ ֵּועַּ ו  ֲאשַּ

ע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי  מַּ ָעִתי ִיש  ו  שַּ ָפָניו ָתבֹוא ו  ָניול  ָאז  : ...ב 

ָחב  וַּיֹוִציֵאִניכ   ֶמר  ֵצִני ִכי ָחֵפץ ִבילַּ ּל  חַּ :...י 

ֶעָך  לו   ָעֵדִני וִַּתֶתן ִלי ָמֵגן ִיש  ָך ִתס  ֵבִניִויִמינ  ר  ָך תַּ וַּת  נ  עַּ :ו 

נמח   ָקמֹוָהֵאל הַּ ֵברת ִלי ֹוֵתן נ  ד  ָתיוַּיַּ ח  ִמים תַּ :עַּ

ֵברא   דַּ הָדִוד וַּי  ז את' לַּ ִשיָרה הַּ ֵרי הַּ ... ֶאת ִדב 

ָרא הז   ר ִלי ֶאק  צַּ י ' בַּ ֶאל ֱאֹלהַּ ָראו  ֶאק 

ע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי וַּ  מַּ ָניוִיש  ָאז  ָעִתי ב  ו  שַּ : ...ו 

ֵצאכ   ָחב וַּי  ֶמר  ִתילַּ ֵצִני ִכי ָחֵפץ ִביא  ּל  חַּ : ...י 

ֶעָך  לו   ֵבִניוִַּתֶתן ִלי ָמֵגן ִיש  ר  ָך תַּ ת  :וֲַּענ 

ת ִלי  מח ָקמ  ֵתן נ  נ  תֵ ּומֹוִרידָהֵאל הַּ ח  ִמים תַּ :ינִ עַּ

ם : יד.יב, ט"י ָךגַּ ד  ב  ָהר ָבֶהםעַּ ם ִמֵזִדים ֲחש ְך ...ִנז  גַּ

ֶדָך ב  ...עַּ

ָעֶדךָ ּוִמִציֹון : ...ז.ג', כ ע ... ִיס  ֻברֹות ֵישַּ ִמינֹוִבג  :י 

ֵתינּו: ד, ז"מ ח  ִמים תַּ ֵבר עַּ ....יַּד 

ָפֶניָך: יא, ט"ע ת ָאִסירָתבֹוא ל  קַּ ...ֶאנ 

ָפֶניָך: ג, ח"פ ִרָנִתיָתבֹוא ל  ָך ל  נ  ֵטה ָאז  ִפָּלִתי הַּ :  ת 

(יב, ב"ע; טז, ד"ל; כג, א"ל; ב, ח"כ; כה, ב"כ; ג', ה

ָכל ' ָקרֹוב ה: יט-יח, ה"קמ ָאיול  ר  ל ֲאֶשר ק  כ  ָרֻאהּול  ִיק 

ֶאת : ֶבֱאֶמת ֵרָאיו יֲַּעֶשה ו  צֹון י  ָעָתםר  ו  יֹוִשיֵעםשַּ ע ו  מַּ :ִיש 

Psalm 18: Adjustments for the Context of Tehillim II Samuel 22:



Paul Gustave Doré;

1832-1883

First Temple = 

David’s song

ח"י

II Samuel 22

א"כ-'כ ט"י ג"כז"ט ב"כז"י ד"כו"ט

בית ראשון  

שירת דוד= 

Second Temple 

= David’s prayer 

= Psalms 

בית שני  

תפילת דוד= 

ספר תהלים

מלכות 

דוד

בעבר

(ר"בי)

מלכות  

בית דוד

בעתיד

(ש"בי)

בריאה•

תורה•

גאולה•

כניסה 

:  למקדש

'  דורשי ה

מישראל

כניסה 

:למקדש

מוסר אנושי  

בסיסי

קינה  

ותפילה  

'לה

קינה  

ותפילה  

'לה

אמונה  

וביטחון  

'בה

אמונה  

וביטחון  

'בה

20-21: 

The future 

Davidic 

Kingdom 

(second Temple)

18: 

The Kingdom of 

David in the 

past

(first Temple)

19: 

• Creation

• Torah

• Redemption

15: 

Entering the 

Temple: 

Basic moral 

qualities

24: 

Entering the 

Temple: 

Those who 

seek God 

from Israel 

22: 

Lamentation 

and Prayer 

to God

17: 

Lamentation 

and Prayer 

to God

16: 

Faith and 

Trust in 

God

23: 

Faith and 

Trust in 

God
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Proper behavior precedes the Torah

קדמה לתורה-דרך ארץ 

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)

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

Mizmor 15

ָדִודא   מֹור ל  ִמז 

ָאֳהֶלָךָיגּור ִמי' ה ן ִמיב  כ  ר ִיש  הַּ ֶשָךב  :ָקד 

ֵעל ֶצֶדקב  ֵבר ֱאֶמת הֹוֵלְך ָתִמים ּופ  ד  ָבבֹוו  :ִבל 

נֹו  ג  ש  ל ל  ל עַּ ֵרֵעהּו ָרָעה  ל א ָרגַּ ל א ָעָשה ל 

ָפה  ֶחר  בֹול א ָנָשאו  ר  ל ק  :עַּ

ָאס  ד  ֵעיָניו ִנמ  ֶזה ב  ֵאי הִנב  ֶאת ִיר  ֵבד' ו  כַּ י 

ע בַּ ל א ָיִמרִנש  ע ו  ָהרַּ :ל 

ֶנֶשְך  ה  ן ב  פֹו ל א ָנתַּ ס  ל כַּ ד עַּ חַּ ש  ל א ָלָקח  ָנִקיו 

עֹוָלם ֵשה ֵאֶּלה ל א ִימֹוט ל  :ע 

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

19:
Creation

Torah

Redemption

18:
King David 

in the past

20-21:
King-Messiah

From the future 

Davidic dynasty

Mizmor 24

מֹור  א   ָדִוד ִמז  ל 

ה לֹוָאּה  ' לַּ ֵבי ָבּהָהָאֶרץ ּומ  ש  י  :ֵתֵבל ו 

ָסָדּה ב  ל יִַּמים י  ֶנהָ ִכי הּוא עַּ כֹונ  ָהרֹות י  ל נ  עַּ :ו 

ריֲַּעֶלה ִמיג הַּ קֹום ּוִמי' הב  שֹוָיקּום ִבמ  :ָקד 

ִקיד  ר נ  ִים ּובַּ פַּ שָ ל א ָנָשאֲאֶשר ֵלָבבכַּ ִשי  לַּ פ  א נַּ ו 

ל א  עו  בַּ ָמהִנש  ִמר  :ל 

ָרָכה ֵמֵאת הִיָשאה ָדָקה '  ב  עֹוֹלֵהי-ֵמאֱ ּוצ  :ִיש 

ָשיוֶזה דֹור ו  ר  ב ֶסָלהד  ֵשי ָפֶניָך יֲַּעק  ק  בַּ :מ 

ָעִרים ָראֵשיֶכם ז   אּו ש  אּוש  ִהָנש  ֵחי עֹוָלם ו   ִפת 

ָכבֹוד ָיבֹוא ֶמֶלְך הַּ :ו 

ָכבֹודֶזה ֶמֶלְך ִמיח   הַּ

ִגבֹור' ה ָחָמהִגבֹור' הִעזּוז ו  :ִמל 

ָעִרים ָראֵשיֶכם ט  אּו ש  ֵחי עֹוָלם  ש  אּו ִפת  ּוש 

ָכבֹוד ָיב א ֶמֶלְך הַּ :ו 

ָכבֹודהּוא ֶזה ֶמֶלְך ִמיי   הַּ

ָבאֹות' ה ָכבֹוד ֶסָלהצ  :הּוא ֶמֶלְך הַּ

ַמְגִּדיל  : נא, ח"י

ַמְלּכֹו  ְישּועֹות

ְוֹעֶשה ֶחֶסד  

ְלָדִוד  ִלְמִשיחֹו

עֹוָלםַעדּוְלַזְרעֹו

:  יד.יב, ט"י

...ַעְבְּדָךַגם 
ַעְבֶּדָךֲחשְֹך 

ַח  : א, ח"י ַלְמַנצֵּ

ְלָדִוד' הְלֶעֶבד

ִּכי  : ז', כ
ְמִשיחֹו' ההֹוִשיעַ 

י  : ט, ט"י ִפקּודֵּ

ְיָשִרים  ' ה

י  בְמַשְמחֵּ לֵּ

ָבָרה' ִמְצַות ה

יָנִים :ְמִאיַרת עֵּ

: כה.כא, ח"י

ָיִשיב  ֹבר ָיַדי ּכְ 

ֹבר ָיַדי  ּכְ ... ִלי

יָניו ְלֶנֶגד עֵּ

:  ד, א"כ

ָתִשית  

ר אשֹו   ל 
ָפזֲעֶטֶרת 

:  יא, ט"י

ֶנֱחָמִדים   הַּ

זִמָזָהב  ּוִמפַּ

ָרב



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

Frame around Psalm 19 Topic of PsalmConnections

15

24

ִמיָיגּור ְבָאֳהֶלָך ִמי' ִמְזמֹור ְלָדִוד ה: א, ו"ט

ָבבֹו...ְבַהר ָקְדֶשָךִיְשֹּכן  ָפה ... ִבל  ֶחר  ל א ו 

ר בֹוָנָשא ל ק  ֵבד... עַּ כַּ ע... י  בַּ ָנִקי... ִנש 

ָיקּום  ּוִמי' הְבַהרַיֲעֶלה ִמי: ג, ד"כ

ָבב  ַכַפִים ּוַבר ְנִקי... ָקְדשֹוִבְמקֹום  לֵּ

ִנְשַבעַלָשְוא ַנְפִשי ְולֹא ָנָשאלֹא ... 

ַהָּכבֹודֶזה ֶמֶלְך ( הּוא)ִמי... ְלִמְרָמה

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

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

' הְלֶעֶבד: א, ח"י

ָך: יד.י, ט"י ד  ב  ֶדָך...עַּ ב  עַּ

ָמם...ָתִמים:לג.לא.כו.כד, ח"י ָתִמים ִתתַּ

ִמיָמה: יד.ח, ט"יָתִמים...  ֵאיָתם... ת 

ב ר: כה.כא, ח"י ב ר... כ  ָבָרה: ט, ט"יכ 

צּוִרי...צּור...צּוִרי: מז.לב.ג, ח"י

צּוִרי: טו, ט"י

ִתי: כג.כב, ח"י ר  ִמְשָפָטיו...ָשמַּ

ֵטי: יב.י, ט"י פ  ָרם...ִמש  ָשמ  ב 

ָך : ד', כ עֹוָלת  ֶנהו  ש  דַּ ָכל : ל, ב"כי 

ֵני תָ : ה, ג"כֶאֶרץ ִדש  נ  ֶשֶמןִדשַּ בַּ

ֶרְך ָיִמים :ה, א"כ ֶרְך ָיִמיםל  : ו, ג"כא  א 

ָשיו :כז, ב"כ ר  ָשיודֹור : ו, ד"כד  ר  ד 

ֵרִני: א, ז"ט :  ח-ז, ז"יָחִסיִתי...ָשמ 

ֵרִני... חֹוִסים ָשמ 

ָפָתי: ד, ז"ט ר : ד, ז"יש  בַּ ָפֶתיָךִבד  ש 

ְך: ה, ז"יגֹוָרִלי תֹוִמיְך: ה, ‘ז"ט ָתמ 

ָבבּונּו : יא, ז"י אֹול : ו, ח"יס  ָבבּוִניש  ס 

ָטה: יג, ז"י ּל  ִשי פַּ פ  :  מט.מד.ג, ח"ינַּ

ִטי ל  פַּ ֵטִני... ּומ  ּל  פַּ ִטי... ת  ּל  פַּ מ 

ִסים...ֶאֱחֶסה: לא.ג,ח"יחֹוִסים : ז,ז"י ח  הַּ

ֶנֱחָמִדים ִמָזָהב : יא, ט"י זהַּ ָרב ּוִמפַּ

ר אשֹו ֲעֶטֶרת : ד, א"כ ָפזָתִשית ל 

ֵשה ֵאֶּלה  : ה, ו"ט ע 

עֹוָלםל א ִימֹוט  :ל 

ִדי ' ִשִּויִתי ה: ח, ז"ט ֶנג  ל 

ָתִמיד  

ל ֶאמֹוטִכי ִמיִמיִני  :בַּ
י  : ז, ז"י ְך ֲאֻשרַּ ָתמ 

ל  לֹוֶתיָך בַּ ג  ע  מַּ ָעָמיָנמֹוטּוב  פ 

שּועֹות : נא, ח"י ִדיל י  ג  כֹומַּ ל  מַּ

ֶשה ֶחֶסד  ע  ִשיחֹוו  ִלמ 

ד עֹוָלם עֹו עַּ ר  זַּ ָדִוד ּול  :ל 

ה: כט, ב"כ לּוָכה' ִכי לַּ מ  גֹוִיםהַּ ֵשל בַּ ּומ 

אּו  : י-ז, ד"כ ִהָנש  ָעִרים ָראֵשיֶכם ו  אּו ש  ש 

ָיבֹוא  ֵחי עֹוָלם ו  ָכבֹודֶמֶלְךִפת  ֶמֶלְךִמי ֶזה : הַּ

ָכבֹוד ֵחי ... הַּ אּו ִפת  ָעִרים ָראֵשיֶכם ּוש  אּו ש  ש 

ָיב א  ָכבֹודֶמֶלְךעֹוָלם ו  ֶמֶלְךִמי הּוא ֶזה : הַּ

ָכבֹוד ה ָבאֹות הּוא' הַּ ָכבֹוד ֶסָלהֶמֶלְך צ  :  הַּ

ח ' ה: ח.ב, א"כ מַּ ָך ִיש  ָעז  ...  ֶמֶלְךב 

ֶמֶלְךִכי  ההַּ ֵטחַּ בַּ יֹון ' ב  ֶחֶסד ֶעל  ל ִימֹוטּוב  בַּ

ְמִשיחֹו' ההֹוִשיעַ ִּכי : י.ז', כ

ֶמֶלְךהֹוִשיָעה ' ה... יֲַּעֵננּוהַּ

Key Words

19

• Observing nature

• Praise of God’s Torah

• Personal redemption
Redemption

ַרי  ... ֶצֶדק' ִשְמָעה ה: טו.ה.א, ז"י ָתֹמְך ֲאשֻׁ
ֶאֱחֶזה ָפֶניָךְבֶצֶדקֲאִני ... ְבַמְעְגלֹוֶתיָך

נֹו : יב, ז"י י  ֵיהִדמ  ר  אַּ סֹוף כ  רֹוףִיכ  ִלט 

ִני : ג, ג"כ י ֶצֶדק ַיְנחֵּ :ְלַמַען ְשמֹוְבַמְעְגלֵּ

ִיים : יא, ז"ט ח חַּ רַּ עתֹוִדיֵעִני א  ָמחֹות  ש בַּ ש 

ָנם : טו.יד, ז"י ֵּלא ִבט  מַּ ָך ת  פּונ  עּוּוצ  ב  ִיש 

ָעה... ָבִנים ב  מּוָנֶתָךֶאש  ָהִקיץ ת  :  ב 

לּו ֲעָנִוים : כז, ב"כ ָבעּוי אכ  ִיש  לּו הו  ל  הַּ '  י 

ד ֶכם ָלעַּ ב  בַּ ִחי ל  ָשיו י  ר  :ד 

י ִפיֶהם : כב.יד, ב"כ ֵיהָפצּו ָעלַּ ר  ֵרףאַּ ט 

ֵאג ש  ֵיההֹוִשיֵעִני ִמִפי ... ו  ר  אַּ

17

16

23

22

Blessings to one who walks in 
the ways of God. 

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

Faith in God, the shepherd of one 
in trouble

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

...  ִמְשַגִביָמִגִני ְוֶקֶרן ִיְשִעי : ...נא.יז.ג, ח"י

ַמְלּכֹוְישּועֹותַמְגִּדיל ... ִמָמרֹוםִיְשַלח 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד  ִלְמִשיחֹוְוֹעֶשה ֶחֶסד 

עֹוָלם

ח: ז.ג.ב', כ לַּ ָךִיש  ר  ָעֶדָך  ּוִמִציֹון ... ֶעז  ִיס 

י ַיֲעֹקבְיַשֶגְבָך...  ם ֱאֹלהֵּ '  ההֹוִשיעַ ִּכי ... שֵּ

רֹות ...ְמִשיחֹו '  ה... ְיִמינֹויֵַּשעֹ ִבְגבֻׁ

ֶמֶלְךהֹוִשיָעה ....יֲַּעֵננּוהַּ
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20-
21

Prayer for the salvation 
of the king and thanks 
for his rescue FUTURE

King David
(II Samuel 22)

King from the 
Davidic dynasty

David’s song of the life of 
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ֶעֶבד ה: לט.א, ח"י ֵצחַּ ל  נַּ מ  ָדִוד ' לַּ ל 

ָחֵצם לּו קּוםֶאמ  ל א יֻכ  לּוו  ָליִיפ  ג  ת רַּ חַּ :תַּ

ֶעֶבד ה: יג.א, ו"ל ֵצחַּ ל  נַּ מ  ָדִוד' לַּ : ...  ל 

לּוָשם  ֲעֵלי ָאֶון ד חּו ָנפ  לּו קּוםפ  ל א ָיכ  :ו 

כַּב: יב-יא, ח"י ף וֵַּיֶדא וִַּיר  רּוב וַָּיע  ל כ  עַּ

ֵפי רּוחַּ  נ  ל כַּ ֶשְך: עַּ רֹו ָיֶשת ח  ְסִביבֹוָתיו  ִסת 

ָּכתֹו ֶחְשַכת  י סֻׁ :ְשָחִקיםַמִים ָעבֵּ

ָקֶרה : כ.ג, ד"ק מ  ִיםהַּ מַּ ָשם  בַּ ֲעִליֹוָתיו הַּ

כּובֹוָעִבים ֵּלְך ר  הַּ מ  ֵפי רּוחַּ הַּ נ  ל כַּ :...  עַּ

ֶשְך ָתֶשת ח 

ֵלי ָמֶות: ו-ה, ח"י ֲאָפפּוִני ֶחב 

ֲחֵלי  נַּ ֲעתו  בַּ ל י  עַּ ִליַּ : ּוִניב 

ֵלי  אֹולֶחב  ָבבש  מּוִני ס  ֵשי ָמֶותּוִני ִקד  : מֹוק 

ֵלי ָמֶות: ג, ז"קט ֲאָפפּוִני ֶחב 

ָצֵרי  אֹולּומ  ָצאש  ּוִני  מ 

ָצא ָיגֹון ֶאמ  :  ָצָרה ו 

ָתִמים  ָהֵאל : לג.לא, ח"י

כֹו  ר  ת הדַּ רַּ רּוָפה' ִאמ  ...  צ 

ֵרִני ָחִיל וִַּיֵתן   ז  אַּ מ  ָהֵאל הַּ

ִכי ר  :ָתִמים דַּ

ִכיָלה : ו.ב, א"ק ש  אַּ

ֶדֶרְך ָתִמים  י ָתבֹוא ב  ָמתַּ

ֵלְך ... ֵאָלי ֶדֶרְך  ה  ב 

ֵתִניָתִמים  ָשר  :הּוא י 

:א, ט"קי

ֵרי  ש  ִמיֵמי  אַּ ת 

ִכים  ָדֶרְך  ל  ה  הַּ

ת ה תֹורַּ :  'ב 

ח"י

ד"קמ

ז"קט

ט"קי
ו"ל

ד"ק

א"ק
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ד"תהלים קמ (ב"שמואל ב כ)ח "תהלים י

ד ָיַדי ' ָברּוְך הְלָדִוד ( א) :  ַלִמְלָחָמהי ב ֶאְצְבעֹותַ ַלְקרָ צּוִרי ַהְמַלמֵּ

ד  ָהרֹוֹו ָחִסיִתיּובָמִגִניִלי ּוְמַפְלִטיַגִביִמְש ּוְמצּוָדִתיַחְסִּדי( ב) דֵּ

הּו' ה( ג: )ַעִמי ַתְחָתי הּו ֶבן ֱאנֹוש ַוְתַחְשבֵּ ָדעֵּ ( ד: )ָמה ָאָדם ַותֵּ

ר ל עֹובֵּ ד ְותֵּ ט ָשֶמיָך הַ ' ה( ה: )ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכצֵּ ַגע  רֵּ

םָרקבָ ְברֹוק( ו: )ְוֶיֱעָשנּוֶבָהִרים םיָךִחצֶ ַלחְש ּוְתִפיצֵּ מֵּ ( ז: )ּוְתהֻׁ

ִניי נִ ְפצֵּ ִמָמרֹוםָיֶדיָך ְשַלח י נֵָּכרִמַיד ים ַרבִ ִמַמִים ְוַהִצילֵּ (  ח: )ְבנֵּ

ָחָדש  ִשירֱאֹלִהים ( ט: )ָשֶקרִויִמיָנם ְיִמין ֲאֶשר ִפיֶהם ִּדֶבר ָשְוא 

ןַהנֹו( י: )ָלְךֲאַזְמָרהָלְך ְבנֵֶּבל ָעשֹור ָאִשיָרה ְתשּוָעה ַלְמָלִכים  תֵּ

ֶחֶרב ָרָעהָּדִוד ַעְבּדֹו ַהפֹוֶצה ֶאת  ִני ִמַיד ( יא: )מֵּ ִני ְוַהִצילֵּ י  ְפצֵּ ְבנֵּ

ינּו  ( יב: )ָשֶקרִויִמיָנם ְיִמין ֲאֶשר ִפיֶהם ִּדֶבר ָשְוא נֵָּכר  ֲאֶשר ָבנֵּ

ָטבֹות ַתְבִנית  ינּו ְכָזִוֹית ְמחֻׁ יֶהם ְבנֹותֵּ יָכלִּכְנִטִעים ְמגָֻּׁדִלים ִבְנעּורֵּ :  הֵּ

ָבבֹות  ( יג) ִאים ְמִפיִקים ִמַזן ֶאל ַזן צֹאונֵּנּו ַמֲאִליפֹות ְמרֻׁ ְמָזוֵּינּו ְמלֵּ

ינּו ין ְצָוָחה  ( יד: )ְבחּוצֹותֵּ את ְואֵּ ין יֹוצֵּ ין ֶפֶרץ ְואֵּ ָבִלים אֵּ ינּו ְמסֻׁ ַאלּופֵּ

ינּו י ָהָעם ֶשה( טו: )ִבְרֹחֹבתֵּ י ָהָעם ֶשָּכָכה לֹו ַאְשרֵּ :ֱאֹלָהיו' ַאְשרֵּ

ַח ( א) י ' ֲאֶשר ִּדֶבר ַלהְלָדִוד ' ְלֶעֶבד הַלְמַנצֵּ ַסְלִעי ' ה( ג: )ִחְזִקי' ַויֹאַמר ֶאְרָחְמָך ה( ב: )אֹותֹו ִמַּכף ָּכל ֹאְיָביו ּוִמַיד ָשאּול' ַהזֹאת ְביֹום ִהִציל הַהִשיָרהֶאת ִּדְברֵּ

ִלי ּוְמַפְלִטיּוְמצּוָדִתי ָלל ֶאְקָרא ה( ד: )ִמְשַגִביִיְשִעיְוֶקֶרן ֶאֱחֶסה בֹו ָמִגִני צּוִריאֵּ עַ ' ְמהֻׁ י ְבִלַיַעל ְיַבֲעתּוִני( ה: )ּוִמן ֹאְיַבי ִאָּושֵּ י ָמֶות ְוַנֲחלֵּ י ְשאֹול ( ו: )ֲאָפפּוִני ֶחְבלֵּ ֶחְבלֵּ

י ָמֶות ַע ִיְשַמע ' ַבַצר ִלי ֶאֲקָרא ה( ז: )ְסָבבּוִני ִקְּדמּוִני מֹוְקשֵּ יָכלֹוְוֶאל ֱאֹלַהי ֲאַשּוֵּ הֵּ י ( ח: )קֹוִלי ְוַשְוָעִתי ְלָפָניו ָתבֹוא ְבָאְזָניומֵּ ִיְרָגזּו ָהִריםַוִתְגַעש ַוִתְרַעש ָהָאֶרץ ּומֹוְסדֵּ

ל ֶגָחִלים ָבֲערּו ִמֶמנּוָעָשןָעָלה ( ט: )ַוִיְתָגֲעשּו ִּכי ָחָרה לֹו ש ִמִפיו תֹאכֵּ ַרד ( י: )ְבַאפֹו ְואֵּ י  ( יא: )ַוֲעָרֶפל ַתַחת ַרְגָליוַויֵּט ָשַמִים ַויֵּ ַוִיְרַּכב ַעל ְּכרּוב ַוָיֹעף ַויֵֶּדא ַעל ַּכְנפֵּ

י ְשָחִקים( יב: )רּוחַ  ָּכתֹו ֶחְשַכת ַמִים ָעבֵּ ש( יג: )ָיֶשת ֹחֶשְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו סֻׁ י אֵּ ם ַבָשַמִים ה( יד: )ִמֹנַגּה ֶנְגּדֹו ָעָביו ָעְברּו ָבָרד ְוַגֲחלֵּ י  ' ַוַיְרעֵּ ן ֹקלֹו ָבָרד ְוַגֲחלֵּ ְוֶעְליֹון ִיתֵּ

ש ם ּוְבָרִקים ( טו: )אֵּ םָרב ַוִיְשַלח ִחָציו ַוְיִפיצֵּ מֵּ ל ִמַגֲעָרְתָך ה( טז: )ַוְיהֻׁ בֵּ י ַמִים ַוִיָגלּו מֹוְסדֹות תֵּ ִני ִמָמרֹוםִיְשַלח( יז: )ִמִנְשַמת רּוַח ַאֶפָך' ַויֵָּראּו ֲאִפיקֵּ ִני ַיְמשֵּ ִמַמִים  ִיָקחֵּ

ִני( יח: )ַרִבים ֹאְיִבי ָעז ּוִמשְֹנַאי ִּכי ָאְמצּו ִמֶמִניַיִצילֵּ יִדי ַוְיִהי ה( יט: )מֵּ ץ ִבי( כ: )ְלִמְשָען ִלי' ְיַקְּדמּוִני ְביֹום אֵּ ִני ִּכי ָחפֵּ ִני ַלֶמְרָחב ְיַחְלצֵּ ִני ה( כא: )ַויֹוִציאֵּ ְּכִצְדִקי ְּכֹבר  ' ִיְגְמלֵּ

י ה( כב: )ָיַדי ָיִשיב ִלי ֱאֹלָהי' ִּכי ָשַמְרִתי ַּדְרכֵּ ֹקָתיו לֹא ָאִסיר ֶמִני( כג: )ְולֹא ָרַשְעִתי מֵּ ֲעֹוִני( כד: )ִּכי ָכל ִמְשָפָטיו ְלֶנְגִּדי ְוחֻׁ ר מֵּ ' ַוָיֶשב ה( כה: )ָוֱאִהי ָתִמים ִעמֹו ָוֶאְשַתמֵּ

יָניו ש ִתְתַפָתל( כז: )ִעם ְגַבר ָתִמים ִתַתָמםָחִסיד ִתְתַחָסד ִעם ( כו: )ִלי ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד עֵּ יַנִים  ( כח:  )ִעם ָנָבר ִתְתָבָרר ְוִעם ִעקֵּ ִּכי ַאָתה ַעם ָעִני תֹוִשיַע ְועֵּ

אֹלַהי ֲאַדֶלג שּור( ל:  )ֱאֹלַהי ַיִגיַּה ָחְשִּכי' ִּכי ַאָתה ָתִאיר נִֵּרי ה( כט: )ָרמֹות ַתְשִפיל ץ ְגדּוד ּובֵּ ל ָתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ה( לא: )ִּכי ְבָך ָארֻׁ ן הּוא ְלֹכל  ' ָהאֵּ ְצרּוָפה ָמגֵּ

י ה( לב: )ַהֹחִסים בֹו ינּו' ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַבְלֲעדֵּ ן ָתִמים ַּדְרִּכי( לג: )ּוִמי צּור זּוָלִתי ֱאֹלהֵּ ִני ָחִיל ַוִיתֵּ ל ַהְמַאְזרֵּ ִני( לד: )ָהאֵּ (  לה: )ְמַשֶּוה ַרְגַלי ָּכַאָילֹות ְוַעל ָבֹמַתי ַיֲעִמידֵּ

ד ָיַדי ַלִמְלָחָמה  ן ִיְשֶעָך ( לו: )ְוִנֲחָתה ֶקֶשת ְנחּוָשה ְזרֹוֹעָתיְמַלמֵּ ִניִויִמיְנָךַוִתֶתן ִלי ָמגֵּ ִני ְוַעְנַוְתָך ַתְרבֵּ ָלי( לז: )ִתְסָעדֵּ ֶאְרּדֹוף  ( לח: )ַתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָתי ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרסֻׁ

ם ְולֹא ָאשּוב ַעד ַּכלֹוָתם ם ְולֹא יְֻׁכלּו קּום ִיְפלּו ַתַחת ַרְגָלי( לט: )אֹוְיַבי ְוַאִשיגֵּ ִני ַחִיל ַלִמְלָחָמה ַתְכִריַע ָקַמי ַתְחָתי( מ: )ֶאְמָחצֵּ ְוֹאְיַבי ָנַתָתה ִלי ֹעֶרף  ( מא: )ַוְתַאְזרֵּ

ם ין מֹוִשיַע ַעל ה( מב: )ּוְמַשְנַאי ַאְצִמיתֵּ י רּוַח ְּכִטיט ( מג: )ְולֹא ָעָנם' ְיַשְּועּו ְואֵּ ם ְּכָעָפר ַעל ְפנֵּ םחּוצֹותְוֶאְשָחקֵּ ִני ְלרֹאש גֹוִים ( מד: )ֲאִריקֵּ י ָעם ְתִשימֵּ ִריבֵּ ִני מֵּ ְתַפְלטֵּ

ַמע ֹאֶזן ִיָשְמעּו ִלי ( מה: )ַעם לֹא ָיַדְעִתי ַיַעְבדּוִני י נֵָּכרְלשֵּ י נֵָּכר ( מו: )ְיַכֲחשּו ִליְבנֵּ יֶהםְבנֵּ י ִיְשִעיּוָברּוְך צּוִרי ' הַחי ( מז: )ִיֹבלּו ְוַיְחְרגּו ִמִמְסְגרֹותֵּ ( מח: )ְוָירּום ֱאלֹוהֵּ

ל  ןָהאֵּ ר ַהנֹותֵּ ִאיש ָחָמס ְמַפְלִטי( מט: )ַעִמים ַתְחָתיְנָקמֹות ִלי ַוַיְדבֵּ ִני מֵּ ֹאְיָבי ַאף ִמן ָקַמי ְתרֹוְממֵּ ִנימֵּ ן אֹוְדָך ַבגֹוִים ה( נ: )ַתִצילֵּ ָרהּוְלִשְמָך ' ַעל ּכֵּ מגדל ( נא: )ֲאַזמֵּ

:ִלְמִשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםֶחֶסדְוֹעֶשה ְישּועֹות ַמְלּכֹו ַמְגִּדיל 
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Summary

• Tehillim 18 – structure

• II Shmuel 22 – its place in the book of Samuel and analogies 

to other Biblical contexts

• Differences between the two texts (Abravanel)

• Tehillim 18 in the religious narrative of Unit 2 (Ps 15-24)
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