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Lecture #10 

• Mizmor 51 – Structure & Messages

• Mizmor 51 versus the story in II Samuel 11-12

• II Samuel (1st Temple)  Tehillim (2nd Temple) 

• Mizmor 51 – Image of King David in Tehillim

(→ Talmud = Contextual Interpretation of Tehillim) 

• Mizmor 51 – between Asaf I (50) + D2 (52-72)

• 1st + 2nd collections of King David (D1+D2)



Introductory note
King David

Introductory Note: King David as a Role Model

52-43' עמ, ו"תשע, ציפורה, של דוד על חטא בת שבעמחאתו של נתן ותשובתו-א "מזמור נ: בני גזונדהייט
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 King David (24) Solomon his son build the Temple

David will not build the Temple because of the sin with 

Bat Sheva and the killing of many people; Solomon 

his son will build the Temple that David prepared for 

him (II Samuel 7; I Chronicles 22, 5-19) 

David = Penitent Baal Teshuva


 Asaf (12) the singers knowledgeable in the song of 

God in the Temple

I Chronicles 25, 1.7-9: Then, David and the generals 

of the army separated for the service of the sons of 

Asaf, Heiman and Yeduthun, who prophesied with 

harps, lyres and cymbals…And their number, with 

their brothers trained in singing unto the Lord, every 

expert...like the small one so the great one, scholar 

with pupil. And the first lot of Asaf came out to Joseph, 

the second to Gedaliah, he and his sons and his 

brothers 12



 Bnei Korach (12) the Temple gatekeepers

I chronicles 26, 1.19: Of the divisions of the gatekeepers of 

the Korachites, Mehelemiah the son of Kore, of the sons of 

Asaf…These are the divisions of the gatekeepers of the sons 

of the Korachites and the sons of the Merari

 

(“Sitz in der Literatur”)

(“Sitz im Leben”)

51

?      ?

King David is surrounded in the Temple 

with the Leviim Asaf and Sons of Korach

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


Mizmor 51 

1 For the conductor, a song of David: 2 When Nathan the 
prophet came to him after he had been with Bat-Sheva. 

3 Be gracious to me, O God, as befits Your kindness; in keeping 
with Your abundant mercies, erase my transgressions. 4 Wash 
me thoroughly of my iniquity and purify me of my sin. 5 For I 
know my transgressions, and my sin is always before me. 6
Against You alone I have sinned, and I have done that which is 
evil in Your eyes, so You are justified in Your words, and right in 
Your judgment. 7 Indeed, I was formed with iniquity, and in sin 
my mother conceived me. 8 Indeed, You desire truth be in the 
hidden places, and in the concealed place within me You teach 
me wisdom. 9 Purify me with hyssop, and I will become pure; 
wash me, and I will become whiter than snow. 10 Make me hear 
joy and gladness; let the bones that You crushed rejoice. 11 
Hide Your face from my sins, and erase all my iniquities.

12 Create for me a pure heart, O God, and renew a steadfast 
spirit within me. 13 Do not cast me away from before You, and 
do not take Your holy spirit from me. 14 Restore to me the joy 
of Your salvation, and let a generous spirit support me. 15 I will 
teach transgressors Your ways, and sinners will return to You. 16 
Save me from bloodshed, O God, the God of my salvation; let 
my tongue sing praises of Your righteousness. 17 O Lord, open 
my lips, so that my mouth may declare Your praise. 18 For You 
do not desire me to offer a sacrifice, You are not pleased by a 
burnt offering. 19 The sacrifices to God are a broken spirit; O 
God, You will not reject a broken and crushed heart.

20 Show Your favor to Zion; build the walls of Jerusalem. 21 
Then You will desire sacrifices of righteousness, burnt offerings
and whole burnt offerings; then they will offer young bulls upon 
Your altar.

Background to 
the Mizmor

Forgiveness &  
purification 
from the sin

Return to God 
in purity

Prayer for the 
building of 
Jerusalem

ַח ִמְזמֹור ְלָדִודא   :ַלְמַנצֵּ

ָליו ָנָתן ַהָנִביא  ב   ל ַבת ָשַבעְבבֹוא אֵּ ר ָבא אֶׁ :ַכֲאשֶׁ

ָך  ג   ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ ה ְפָשָעיָחנֵּ יָך ְמחֵּ :ְכֹרב ַרֲחמֶׁ

ב ד   רֶׁ ִניהֶׁ ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ִנימֵּ ַחָטאִתי ַטֲהרֵּ :ּומֵּ

ָדע ה   ְגִדי ָתִמידִכי ְפָשַעי ֲאִני אֵּ :ְוַחָטאִתי נֶׁ

יָך ָעִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי  ו  ינֶׁ ְוָהַרע ְבעֵּ

ָך   ָךְלַמַען ִתְצַדק ְבָדְברֶׁ ה ְבָשְפטֶׁ :ִתְזכֶׁ

ן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ז   ְטא הֵּ :ִאִמייֱֶׁחַמְתִניּוְבחֵּ

חֹות ח   ת ָחַפְצָת ַבטֻּ ן ֱאמֶׁ ִניהֵּ ם ָחְכָמה תֹוִדיעֵּ :ּוְבָסתֻּ

ִניט   ְטָהר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְואֶׁ ִניְבאֵּ ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ :ּוִמשֶׁ

ִני ָששֹון ְוִשְמָחה י  ְלָנה ֲעָצמֹות ַתְשִמיעֵּ :ִדִכיתָ ָתגֵּ

ֲחָטָאי יא  יָך מֵּ ר ָפנֶׁ הַהְסתֵּ :ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ

ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  יב ש ְבִקְרִבילֵּ :ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ

יָך  יג ִני ִמְלָפנֶׁ ִניִתַקח ַאל ָקְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִממֶׁ

ָך  יד ִניְורּוַח ְנִדיָבה ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשעֶׁ :ִתְסְמכֵּ

יָך  טו יָך ָישּובּוֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ לֶׁ :ְוַחָטִאים אֵּ

ִני ִמָדִמים טז יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדָקתֶׁ :ְתשּוָעִתי ְתַרנֵּ

ָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח יז :ְתִהָלתֶׁ

ָנה ַתְחֹפץִכי לֹא יח תֵּ ַבח ְואֶׁ הזֶׁ :עֹוָלה לֹא ִתְרצֶׁ

י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה  יט  הִזְבחֵּ ה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבזֶׁ ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ :לֵּ

ת ִצּיֹון כ   יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ :ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִםהֵּ

ק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך ָפִריםַתְחֹפץָאז כא דֶׁ י צֶׁ :ִזְבחֵּ

א"מזמור נ
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:  כ, א"תהלים נ

ת ִצּיֹון   יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ הֵּ

:ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִם



ַח ִמְזמֹור ְלָדִודא   :ַלְמַנצֵּ

ָליו ָנָתן ַהָנִביא  ב  ל ַבת ָשַבעְבבֹוא אֵּ ר ָבא אֶׁ :ַכֲאשֶׁ

ָך  ג  ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ ה ְפָשָעיָחנֵּ יָך ְמחֵּ :ְכֹרב ַרֲחמֶׁ

ב ד  רֶׁ ִניהֶׁ ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ִנימֵּ ַחָטאִתי ַטֲהרֵּ :ּומֵּ

ָדע ה  ְגִדי ָתִמידִכי ְפָשַעי ֲאִני אֵּ :ְוַחָטאִתי נֶׁ

יָך ָעִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי  ו   ינֶׁ ְוָהַרע ְבעֵּ

ָך   ָךְלַמַען ִתְצַדק ְבָדְברֶׁ ה ְבָשְפטֶׁ :ִתְזכֶׁ

ן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ז   ְטא הֵּ :ִאִמייֱֶׁחַמְתִניּוְבחֵּ

חֹות ח   ת ָחַפְצָת ַבטֻּ ן ֱאמֶׁ ִניהֵּ ם ָחְכָמה תֹוִדיעֵּ :ּוְבָסתֻּ

ִניט   ְטָהר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְואֶׁ ִניְבאֵּ ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ :ּוִמשֶׁ

ִני ָששֹון ְוִשְמָחה י   ְלָנה ֲעָצמֹות ַתְשִמיעֵּ :ִדִכיתָ ָתגֵּ

ֲחָטָאי יא   יָך מֵּ ר ָפנֶׁ הַהְסתֵּ :ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ

ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  יב ש ְבִקְרִבילֵּ :ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ

יָך  יג ִני ִמְלָפנֶׁ ִניִתַקח ַאל ָקְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִממֶׁ

ָך  יד ִניְורּוַח ְנִדיָבה ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשעֶׁ :ִתְסְמכֵּ

יָך  טו יָך ָישּובּוֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ לֶׁ :ְוַחָטִאים אֵּ

ִני ִמָדִמים טז יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדָקתֶׁ :ְתשּוָעִתי ְתַרנֵּ

ָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח יז :ְתִהָלתֶׁ

ָנה ַתְחֹפץִכי לֹא יח תֵּ ַבח ְואֶׁ הזֶׁ :עֹוָלה לֹא ִתְרצֶׁ

י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה  יט   הִזְבחֵּ ה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבזֶׁ ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ :לֵּ

ת ִצּיֹון כ  יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ :ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִםהֵּ

ק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך ָפִריםַתְחֹפץָאז כא דֶׁ י צֶׁ :ִזְבחֵּ

ב ִנְשָברלֵּ

ב ָטהֹורלֵּ

רּוחַ 

ִנְשָבָרה  

ָנכֹוןְורּוחַ 

ָקְדְשָךְורּוחַ 

ְנִדיָבהְורּוחַ 

א"מזמור נ
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חטא דוד  

ובת שבע  

כפרה

וטהרה  

מהחטא

בעבר

טהרה  

לבריאה  

חדשה  

לעתיד

חזון  

העתיד

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ֲאַלְמָדה  

יָך  ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ

יָך  ְוַחָטִאים לֶׁ אֵּ

ָישּובּו

ֲאִני ְפָשַעיִכי 

ְוַחָטאִתיֵאָדע

ְגִדי ָתִמיד נֶׁ

קשרים עם ספרים אחרים  

ָליו ָנָתן ַהָנִביאְבבֹוא ר אֵּ ל ַבת ָשַבעָבאַכֲאשֶׁ אֶׁ

ַחָטאִתי ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

ְגִדי ָתִמידְוַחָטאִתי נֶׁ

ְוַחָטִאים

יָך  לֶׁ אֵּ

ָישּובּו

ָחָטאִתיְלָך ְלַבְדָך 

ְטא יֱֶׁחַמְתִני ִאִמיּוְבחֵּ

ִני ְתַחְטאֵּ

זֹוב   ְבאֵּ
ְטָהר ְואֶׁ

ר   ַהְסתֵּ

יָך ָפנֶׁ
ֲחָטָאי מֵּ

הְוָכל ֲעֹוֹנַתי  ְמחֵּ

יָך  הְכֹרב ַרֲחמֶׁ ְפָשָעיְמחֵּ

ִני ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ ּוִמשֶׁ

ב  רֶׁ ִניהֶׁ ֲעֹוִניַכְבסֵּ מֵּ

ָדעֲאִניְפָשַעיִכי אֵּ

ם ָחְכָמה  ִניּוְבָסתֻּ תֹוִדיעֵּ

זֹוב  ִני ְבאֵּ ְטָהרְתַחְטאֵּ ְואֶׁ

ַחָטאִתי  ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

ִני  ַתְשִמיעֵּ

ָששֹון

ְוִשְמָחה

ָהִשיָבה  

ְששֹוןִלי 

ָך ִיְשעֶׁ

י ֱאֹלִהים   ִזְבחֵּ

ִנְשָבָרה  רּוחַ 

ב ִנְשָבר  לֵּ

ְוִנְדכֶׁה

ֱאֹלִהים לֹא  

ה :ִתְבזֶׁ

ְלָנה   ָתגֵּ
ִדִכיתָ ֲעָצמֹות 

ב ָטהֹור ְבָרא  לֵּ

ִלי ֱאֹלִהים

... ָנכֹוןְורּוחַ 

...  ָקְדְשָךְורּוחַ 

ְנִדיָבהְורּוחַ 

ַחָטאִתי   ּומֵּ

ִני ַטֲהרֵּ

ִני   ְתַחְטאֵּ

זֹוב ְבאֵּ
ְטָהר ְואֶׁ

ב  ָטהֹורלֵּ

ְבָרא ִלי  
ֱאֹלִהים

ְלַמַען  

ִתְצַדק

ָך ְבָדְברֶׁ

ן  ְתַרנֵּ

ְלשֹוִני 
ָך ִצְדָקתֶׁ

ָאז ַתְחֹפץ 

י   ִזְבחֵּ
ק דֶׁ צֶׁ

יִטיָבה  ָאז  ...ִבְרצֹוְנָךהֵּ

יַתְחֹפץ ק ִזְבחֵּ דֶׁ עֹוָלהצֶׁ

ַבחַתְחֹפץִכי לֹא  זֶׁ

ָנה  תֵּ הלֹא עֹוָלהְואֶׁ ִתְרצֶׁ

ת   ן ֱאמֶׁ הֵּ

ָחַפְצתָ 
חֹות ַבטֻּ

סמיכות המזמור בספר תהלים 

יָךלֹא ַעל : ט-ח', נ ָך ְזָבחֶׁ יָך  אֹוִכיחֶׁ ְועֹוֹלתֶׁ
ְגִדי ָתִמיד יְתָך : ְלנֶׁ ַקח ִמבֵּ ...ָפרלֹא אֶׁ

יָאז ַתְחֹפץ : כא, א"נ ק ִזְבחֵּ דֶׁ עֹוָלהצֶׁ

ָפִריםְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך 

יָך:  ח', נ ְגִדי ָתִמידְועֹוֹלתֶׁ ְגִדי ָתִמידְוַחָטאִתי :  ה, א"נְלנֶׁ נֶׁ

:ַתְצִמיד ִמְרָמהּוְלשֹוְנָךָשַלְחָת ְבָרָעה ִפיָך: יט', נ
ן : יז-טז, א"נ ָךְלשֹוִניְתַרנֵּ ַיִגיד  ּוִפיֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח : ִצְדָקתֶׁ

ָך :ְתִהָלתֶׁ
יָךלֹא ַעל ...ִצְדקֹוַוַּיִגידּו ָשַמִים : ח.ו', נ ָך  ְזָבחֶׁ ק ַתְחֹפץָאז : ... כא, א"נאֹוִכיחֶׁ דֶׁ י צֶׁ ִזְבחֵּ

טִכי ֱאֹלִהים ִצְדקֹוַוַּיִגידּו ָשַמִים : ז-ו', נ ָלהֹשפֵּ ...ָרהַוֲאַדבֵּ יַעִמ ְמָעהִש : הּוא סֶׁ
ָךִתְצַדקְלַמַען : ו, א"נ ה  ְבָדְברֶׁ ִתְזכֶׁ

ָך ְבָשְפטֶׁ

ַח תֹוָדה : כג', נ ְךְוָשם ְיַכְבָדְנִניֹזבֵּ רֶׁ נּודֶׁ ָךָהִשיָבה ִלי ְששֹון : טו-יד, א"נ:ֱאֹלִהיםְביֵַּשעַאְראֶׁ יָךֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ... ִיְשעֶׁ ְדָרכֶׁ



ת'הַלחְש ַוּיִ ( א: )ב"יבשמואל לָנָתןאֶׁ ָליובֹאַוּיָ ִודדָ אֶׁ ֹ אֵּ רַוּי אמֶׁ

יְש לֹו ָחתִעירבְ ָהיּויםֲאָנִש נֵּ ָחדאֶׁ ָחדירָעִש אֶׁ (  ב):ָראשְואֶׁ

יןְוָלָרש( ג):ְמֹאדהַהְרבֵּ ּוָבָקרצֹאןָהָיהירְלָעִש  ִאםִכיֹכלאֵּ

וַיְחדָ ָניובָ ְוִעםִעמֹולְגדַ ַוִת הָ ַוְיַחּיֶׁ ָקָנהרֲאשֶׁ הְקַטנָ ַאַחתהְבשָ כִ 

הִתְש סֹוּוִמכֹ תֹאַכלתֹוִמפִ  יקֹותֶׁ (  ד):ַבתכְ לֹוִהיַוְת ָכבִתְש ּוְבחֵּ

ְךבֹאַוּיָ  לֶׁ ָעִש ְלִאישהֵּ ֹ ָלַקַחתְחֹמלַוּיַ ירהֶׁ ַלֲעשֹותָקרֹוּוִמבְ אנֹוִמצ

חַ  תַקחַוּיִ לֹואַהבָ ָלֹארֵּ ָלִאישהָ ֲעשֶׁ ַוּיַ ָהָראשָהִאישתְבשַ כִ אֶׁ

ָליואַהבָ  ֹ ְמֹאדִאישבָ ִודדָ ַאףַחרַוּיִ ( ה):אֵּ רַוּי לאמֶׁ 'הַחיָנָתןאֶׁ

ןִכי ת( ו):זֹאתהָהֹעשֶׁ ָהִאישָמוֶׁתבֶׁ םְישַ הְבשָ ַהכִ ְואֶׁ לֵּ

בִיםְעתָ ַאְרבַ  קֶׁ תהָעשָ רֲאשֶׁ עֵּ :ָחָמללֹארֲאשֶׁ ְוַעלהַהזֶׁ ָברַהדָ אֶׁ

ֹ ( ז) רַוּי לָנָתןאמֶׁ יְיֹקָוקָאַמרֹכהָהִאישהַאתָ ִודדָ אֶׁ לִיְש ֱאֹלהֵּ ָראֵּ

ְךיָךְחִת ְמשַ ָאֹנִכי לֶׁ לִיְש ַעלְלמֶׁ :אּולשָ דִמּיַ יָךְלִת ִהצַ ְוָאֹנִכיָראֵּ

ְת (ח) תְלָךָנהָואֶׁ יָךיתבֵּ אֶׁ תֲאֹדנֶׁ יָךיְנשֵּ ְואֶׁ ָךבְ ֲאֹדנֶׁ יקֶׁ ְת חֵּ ָנהָואֶׁ

תְלָך לִיְש יתבֵּ אֶׁ נָ כָ ְלָךְוֹאִסָפהְמָעטְוִאםִויהּוָדהָראֵּ ההֵּ

נָ  תִזיתָ בָ ַמדּועַ ( ט):הְוָכהֵּ יַניבְ ָהַרעַלֲעשֹות'הַברְד אֶׁ תעֵּ אֵּ

ביתָ ִהכִ יַהִחִת האּוִרּיָ  רֶׁ תַבחֶׁ ְוֹאתֹוהְלִאשָ ְלָךָלַקְחתָ תֹוִאְש ְואֶׁ

בבְ ָהַרְגתָ  רֶׁ יבְ חֶׁ ֹ ( יג:... )ַעמֹוןנֵּ רַוּי לִודדָ אמֶׁ 'הלַ ָחָטאִתיָנָתןאֶׁ

ֹ ס רַוּי לָנָתןאמֶׁ ֱעִביר' הַגםִודדָ אֶׁ (  טז... ):ָתמּותלֹאאְתָךַחטָ הֶׁ

תִודדָ שַוְיַבקֵּ  ְוָלןּוָבאצֹוםִודדָ ָצםַוּיָ ַערַהנָ ַעדבְ ָהֱאֹלִהיםאֶׁ

ֹ ( כב... ):ָאְרָצהַכבְושָ  רַוּי דַהּיֶׁ עֹודבְ אמֶׁ ְבכֶׁ יַצְמִת ַחילֶׁ ִכיהָואֶׁ

עַ ִמייָאַמְרִת  דַהּיָ ְוַחי'הִניְוַחנַ יֹודֵּ תהְוַעתָ ( כג):לֶׁ ההָלמָ מֵּ זֶׁ

ְךֲאִניעֹודיבֹוַלֲהִש ַהאּוַכלָצםֲאִני ָליוֹהלֵּ ָליָישּובלֹאְוהּואאֵּ :אֵּ

ם( כד) תִודדָ ַוְיַנחֵּ יהָ בֹאַוּיָ תֹוִאְש ַבעשֶׁ ַבתאֵּ לֶׁ ּהִעמָ ְשַכבַוּיִ אֵּ

דַותֵּ  ןלֶׁ תְקָראַוִת ויקראבֵּ בֹו'הוַ ֹלֹמהְש מֹוְש אֶׁ (  כה):ֲאהֵּ

תְקָראַוּיִ ִביאַהנָ ָנָתןַידבְ ַלחְש ַוּיִ  : 'הֲעבּורבַ ְיִדיְדָיּהמֹוְש אֶׁ

...וידידונחמד קרוב אהובוהיום הוא -אמש היה זה שנאוי לפני המקום משוקץ ומרוחק ותועבה ... גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה : ו"ז ה"תשובה פ' ם הל"רמב

Rambam Hilchot Teshuva 7,6: Great, indeed, is repentance for it brings man nigh to the Shekinah… Repentance brings near the far apart. Yesterday 

this sinner was hateful to the presence of God, scorned, ostracized and abominate, and to-day he is beloved, desirable, companionable and a friend.

II Samuel 12: 1. And the Lord sent Natan to David. And he came to him and 

said to him: "There were two men in one city, one rich, and one poor. 2. The 

rich man had very many flocks and herds. 3. But the poor man had nothing, save 

one little ewe lamb which he had bought and reared; and it grew up together 

with him and his sons; of his bread it would eat, and from his cup it would 

drink, and in his bosom it would lie, and it was to him like a daughter. 4. And 

there came a wayfarer to the rich man, and he spared to take of his own flock 

and of his own herd to prepare for the guest that had come to him, and he took 

the poor man's lamb, and prepared it for the man that had come to him." 5. And 

David became very angry at the man; and he said to Natan: "As the Lord lives, 

the man who has done this is liable to death. 6. And the ewe lamb he shall repay 

fourfold, because he did this thing, and because he had no pity." 7. And Natan

said to David, "You are the man. So says the Lord the God of Israel: 'I anointed 

you as king over Israel, and I delivered you from the hand of Saul. 8. And I gave 

you the house of your master and your master's wives in your midst, and I gave 

you the house of Israel and of Judah; and if that were too little, then would I add 

unto you like them and like them. 9. Why have you despised the word of the 

Lord, to do what is evil in My eyes? You have smitten Uriah the Hittite with the 

sword and you have taken his wife for yourself as a wife, and you have slain 

him with the sword of the children of Ammon…13. And David said to Natan: 

"I have sinned against the Lord." And Natan said to David, "Also the Lord has 

removed your sin; you shall not die. 16. And David besought God on behalf of 

the child; and David fasted a fast, and he came in and slept lying on the 

ground… 22. And he said, "While the child was yet alive, I fasted and wept, for 

I said, 'Who knows? Perhaps the Lord will be gracious to me, and the child will 

live. 23. But now [that] he is dead, why should I fast? Can I bring him back 

again? I shall go to him, but he will not return to me." 24. And David comforted 

Bat Sheva his wife, and he came to her, and he lay with her: and she bore a son, 

and she called his name Solomon; and the Lord loved him. 25. And He sent by 

the hand of Natan the prophet, and he called his name Yedidiah for the Lord's 

sake. 



Second TempleFirst Temple

II Samuel 11-12

1. The Story of David’s sin with Bat Sheva

• Facts

• David’s silence

• David confesses his sin and accepts his punishment

• Birth of Solomon = Yedidiya

Mizmor 51

1. David’s response & prayers after his sin with Bat Sheva

• His inner world: religious values, psychological, ethical, social, 

• Confession, repentance and acceptance for the future “O 

Lord, open my lips...“ 

• Personal repentance will cause other sinners to 

repent, the building of the walls of Jerusalem and 

to the renewal of the Temple worship 

2. Parallel words/phrases

II Samuel 12, 9.13: Why have you despised the word of the 

Lord, to do what is evil in My eyes? And David said to 

Natan: I have sinned against the Lord

2. Parallel words/phrases

Mizmor 51, 6: 

Against You alone I have sinned,

and I have done that which is evil in Your eyes

3. Connection and happy ending of the story

• The stories of King David

• The birth of Solomon (Yedidiya)

3. Connection & happy ending of 2nd David collection (51-72)

• Envelop: David’s repentance for the sin with Bat Sheva “do not 

cast me away from you…(51,13)“ and concluding with “do not 

cast me away in old age…(71,9)“

• Collection ends with David’s prayer for the success of his son 

Solomon’s kingdom (72)

• The mizmor ends with the prayer for the building of the walls 

of Jerusalem and Temple and renewal of the sacrifices, 

appropriate for the period of the Return to Zion (Ibn Ezra)
4. Consequences/Continuation of the story

• David does not build the Temple (I Chronicles 

22,8) You have shed much blood, and you have 

waged great wars; you shall not build a house in 

My name because you have shed much blood 

upon the earth before Me

4. Consequences/Continuation of the story

• Solomon builds the First Temple and Ezra and 

Nechemia rebuild the Second Temple (51, 20-21 

according to the Ibn Ezra)



ַח ִמְזמֹור ְלָדִודא   :ַלְמַנצֵּ

ָליו ָנָתן ַהָנִביא  ב  ל ַבת ָשַבעְבבֹוא אֵּ ר ָבא אֶׁ :ַכֲאשֶׁ

ָך  ג  ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ יָך ָחנֵּ הְכֹרב ַרֲחמֶׁ :ְפָשָעיְמחֵּ

ב ד  רֶׁ ִניהֶׁ ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ַחָטאִתי מֵּ ִניּומֵּ :ַטֲהרֵּ

ָדעִכי ְפָשַעי ֲאִני ה  ְגִדי ָתִמידאֵּ :ְוַחָטאִתי נֶׁ

יָך ָעִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי  ו   ינֶׁ ְוָהַרע ְבעֵּ

ָך   ָךְלַמַען ִתְצַדק ְבָדְברֶׁ ה ְבָשְפטֶׁ :ִתְזכֶׁ

ן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ז   ְטא הֵּ :ִאִמייֱֶׁחַמְתִניּוְבחֵּ

חֹות ח   ת ָחַפְצָת ַבטֻּ ן ֱאמֶׁ ם ָחְכָמה הֵּ ִניּוְבָסתֻּ :תֹוִדיעֵּ

זֹוב ט   ִני ְבאֵּ ְטָהרְתַחְטאֵּ ִניְואֶׁ ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ :ּוִמשֶׁ

ִני ָששֹון ְוִשְמָחה י   ְלָנה ֲעָצמֹות ַתְשִמיעֵּ :ִדִכיתָ ָתגֵּ

ֲחָטָאי יא   יָך מֵּ ר ָפנֶׁ הְוָכל ֲעֹוֹנַתי ַהְסתֵּ :ְמחֵּ

ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  יב ש ְבִקְרִבילֵּ :ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ

יָך  יג ִני ִמְלָפנֶׁ ִניִתַקח ַאל ָקְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִממֶׁ

ָך  יד ִניְורּוַח ְנִדיָבה ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשעֶׁ :ִתְסְמכֵּ

יָך  טו יָך ָישּובּוֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ לֶׁ :ְוַחָטִאים אֵּ

ִני ִמָדִמים טז יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדָקתֶׁ :ְתשּוָעִתי ְתַרנֵּ

ָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח יז :ְתִהָלתֶׁ

ָנה ַתְחֹפץִכי לֹא יח תֵּ ַבח ְואֶׁ הזֶׁ :עֹוָלה לֹא ִתְרצֶׁ

י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה  יט   הִזְבחֵּ ה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבזֶׁ ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ :לֵּ

ת ִצּיֹון כ  יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ :ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִםהֵּ

ק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך ָפִריםַתְחֹפץָאז כא דֶׁ י צֶׁ :ִזְבחֵּ

א"מזמור נ

הְוָכל ֲעֹוֹנַתי  ְמחֵּ

יָך  הְכֹרב ַרֲחמֶׁ ְפָשָעיְמחֵּ

ִני ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ ּוִמשֶׁ

ב  רֶׁ ִניהֶׁ ֲעֹוִניַכְבסֵּ מֵּ

ָדעֲאִניְפָשַעיִכי אֵּ

ם ָחְכָמה  ִניּוְבָסתֻּ תֹוִדיעֵּ

זֹוב  ִני ְבאֵּ ְטָהרְתַחְטאֵּ ְואֶׁ

ַחָטאִתי  ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

חלוקת המזמור  
ושירשורים פנימיים

ֹ : כב, ב"שמואל ב י רַוּי דַהּיֶׁ עֹודבְ אמֶׁ יַצְמִת ַחילֶׁ

ְבכֶׁ  עַ ִמייָאַמְרִת ִכיהָואֶׁ דַהּיָ ְוַחי'הִניְוַחנַ יֹודֵּ :לֶׁ

קשרים עם ספרים אחרים  

ִני ָחנֵּ

ת ְדַבר ה: יג.ט, ב"שמואל ב י יַני' ַמדּוַע ָבִזיָת אֶׁ ל ָנָתן ...ַלֲעשֹות ָהַרע ְבעֵּ ר ָדִוד אֶׁ ...'הלַ ָחָטאִתיַוּיֹאמֶׁ יָך ָעִשיִתי ָחָטאִתיְלָך ְלַבְדָך ו   ינֶׁ ְוָהַרע ְבעֵּ



ל"דוד המלך כדוגמא ודמות לחיקוי של בעל תשובה במקרא ועל פי חז

ך"תש, ירושלים, ('ג, מאסף למחשבה יהודית-הגות )תשובה ושבים : מתוך(" טז-יב, שמואל ב)מופת לבעלי תשובה -דוד בן ישי "יהודה אליצור 

ְלַמַען ִתְצַדק  ... ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי: "א"מדרש תהלים מזמור נ

ָך למי שנשבר ובא לו אצל רופא  ? למה היה דוד דומה". ְבָדְברֶׁ

צר לי עליך  -והיה הרופא מתמיה ואומר לו כמה גדולה מכתך 

לא בשבילך  -אתה צר לך עלי : אמר לו אותו הנשבר. מאד

ְלַבְדָך  ה "כך אמר דוד להקב! אלא השכר שלך, נשברתי

אם  , למה לא עשיתם תשובה, כשתהא אומר לפושעים, ָחָטאִתי

ואני העד  , ומסתכלין בי הכל, תקבלני כל הפושעים משלימין לך

ן  "וכן הקדוש ברוך הוא אומר , העיד שאתה מקבל את השבים הֵּ

ד ְלאּוִמים ְנַתִתיו אלא כל , ולא אני בלבד)*((ד, ה"ישעיה נ" )עֵּ

ם ה"שנאמר , ישראל ַדי ְנאֻּ ם עֵּ ר ָבָחְרִתי' ַאתֶׁ ..."  ְוַעְבִדי ֲאשֶׁ

(.י, ג"ישעיהו מ)

ִמים: "וראה המשך הפסוק)*(  ה ְלאֻּ ד ְלאּוִמים ְנַתִתיו ָנִגיד ּוְמַצּוֵּ ן עֵּ ". הֵּ

ַלי ִשְמעּו : "הקשר לדוד מפורש בפסוק הקודם שם ם ּוְלכּו אֵּ ַהטּו ָאְזְנכֶׁ

ֱאָמִנים י ָדִוד ַהנֶׁ ם ְבִרית עֹוָלם ַחְסדֵּ ְכְרָתה ָלכֶׁ ם ְואֶׁ :"ּוְתִחי ַנְפְשכֶׁ

Midrash Tehillim 51: “Against You alone I have sinned…so You are 

justified in Your words.” To what can David be compared? To one who was 

broken and went to the doctor and the doctor was amazed and said: "How 

badly are you hurt! I feel very sorry for you". He said to him: "You feel bad 

for me? Not because of you was I broken, but rather for your reward!". 

This is what David said to the Holy One Blessed Be He: "To You alone I 

sinned“ so that when You will ask sinners why they didn’t repent, if You 

accept me, all the sinners will pay You, and they will all look at me and I 

am the witness that You accept all those who repent, as the Holy One 

Blessed Be He says, "Behold, a witness to nations have I appointed him 

(Isaiah 55,4)" and not just me alone, but all of Israel, as it is written, "You 

are My witnesses," says the Lord, "and My servant whom I chose (Isaiah 

43,10)".

:(א"ע'הזרהבעבודהבמקביל)ב"עז"טקטןמועד

:דכתיבמאי:יונתןרביאמרנחמניברשמואלרביאמר

ם" ןָדִודְנאֻּ םִיַשיבֶׁ רּוְנאֻּ בֶׁ ַקםַהגֶׁ ,ג"כ'בשמואל)"ָעלהֻּ

תשובהשלעולהשהקיםישיבןדודנאם?(א

Moed Katan 16: (in parallel with Avoda Zara 5:):

Rav Shmuel son of Nachmani said in the name of Rav Yonatan: "Why is it 

written the saying of David the son of Yishai, and the saying of the man 

raised on high“ (II Samuel 23, 1)? These are the words of David the son of 

Yishai who established the yoke of repentance

:  א"ו ע"שבת נ

כל האומר דוד  : אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

שנאמר ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְדָרָכו ַמְשִכיל  , אינו אלא טועה-חטא 

אפשר חטא בא לידו  , (יד, ח"י' שמואל א)' ִעמֹו וגו' ַוה

ת ְדַבר ה'אלא מה אני מקיים ? ושכינה עמו '  ַמדּוַע ָבִזיָת אֶׁ

שביקש לעשות ולא  ? (ט, ב"י' שמואל ב)' ַלֲעשֹות ָהַרע

עשה

Shabbat 56.

Rav Shmuel son of Nachmani said in the name of Rav Yonatan: whoever 

says that David sinned is not correct, as it written "And David was successful 

in all his ways; and the Lord was with him" (I Samuel 18, 14), how could it 

be possible that David sinned and God was with him? Rather, how can I 

carry out, "Why have you despised the word of the Lord, to do what is evil" 

(II Samuel 12, 9)? He wanted to do it, but he didn’t



אמר אחד מחכמי ספרד כי אלה השנים פסוקים הוסיפם אחד : (כ, א"נ)אבן עזרא 

מהחסידים שהיה בבבל שהיה מתנפל לפני השם ומתפלל המזמור הזה והצריכו לדבר זה  

גם נכון הוא שנאמר ברוח  , בעבור שלא נודע כי ציון הוא המקום הנבחר רק בעת זקנות דוד

:הקודש

שלמה כיורשו של דוד המלך  

בונה את חומות ירושלים

מריבות ביון מלכות  

יהודה וישראל על  

חומות ירושלים

גלות בבל על 

ידי הריסת  

חומות ירושלים

:  כ, א"תהלים נ

ת ִצּיֹון   יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ הֵּ

:ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִם

נחמיה רואה את חומות  

מתעורר  , ירושלים

לפעול למען בניין  

ומנהיג את שיבת ציון

ר"ובישלמהבימי

ן:א',גאמלכים תְשֹלֹמהַוִיְתַחתֵּ ְךַפְרֹעהאֶׁ לֶׁ תַוִּיַקחִמְצָרִיםמֶׁ הָ ַפְרֹעהַבתאֶׁ לַוְיִביאֶׁ תִלְבנֹותַכֹּלתֹוַעדָדִודִעיראֶׁ יתֹואֶׁ תבֵּ יתְואֶׁ ת'הבֵּ חֹוַמתְואֶׁ

:ָסִביבְירּוָשַלִם

רַהַמסְדַברְוזֶׁה:טו',טאמלכים ֱעָלהֲאשֶׁ ְךהֶׁ לֶׁ תִלְבנֹותְשֹלֹמהַהמֶׁ יתאֶׁ ת'הבֵּ יתֹוְואֶׁ תבֵּ תַהִמלֹואְואֶׁ תְירּוָשָלִםחֹוַמתְואֵּ תָחֹצרְואֶׁ תְמִגדֹוְואֶׁ רְואֶׁ :ָגזֶׁ

ת:(כג,ה"כבהימיםדברי)יג,ד"יבמלכים ְךֲאַמְצָיהּוְואֵּ לֶׁ ןְיהּוָדהמֶׁ ןְיהֹוָאשבֶׁ ְךְיהֹוָאשָתַפשֲאַחְזָיהּובֶׁ לֶׁ למֶׁ יתִיְשָראֵּ שְבבֵּ ְירּוָשַלִםַוָּיבֹאָשמֶׁ

ְפַרִיםְבַשַערְירּוָשַלִםְבחֹוַמתַוִּיְפֹרץ אֹותַאְרַבעַהִפָנהַשַערַעדאֶׁ :ַאָמהמֵּ

ה  ת ִצּיֹון ִתְבנֶׁ יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ :חֹומֹות ְירּוָשָלִםהֵּ

ר"ביחורבן

ת:(ח,ט"לירמיה)י,ה"כבמלכים ילָכלָנְתצּוָסִביבְירּוָשַלִםחֹוֹמתְואֶׁ רַכְשִדיםחֵּ :ַטָבִחיםַרבֲאשֶׁ

ת:ח,ט"לירמיהו יתְואֶׁ ְךבֵּ לֶׁ תַהמֶׁ יתְואֶׁ שַהַכְשִדיםָשְרפּוָהָעםבֵּ תָבאֵּ :ָנָתצּוְירּוָשַלִםֹחמֹותְואֶׁ

תַוִּיְשְרפּו:יט,ו"לבהימיםדברי יתאֶׁ תַוְיַנְתצּוָהֱאֹלִהיםבֵּ יהָ ְוָכלְירּוָשָלִםחֹוַמתאֵּ שָשְרפּוַאְרְמנֹותֶׁ יְוָכלָבאֵּ יהָ ְכלֵּ :ְלַהְשִחיתַמֲחַמדֶׁ

ציוןשיבתחזון

ְוָכלַהּיֹוםָכלֹשְמִריםִהְפַקְדִתיְירּוָשַלִםחֹוֹמַתִיְךַעל:ֱאֹלָהִיְךָעַלִיְךָיִשישַכָלהַעלָחָתןּוְמשֹושָבָנִיְךִיְבָעלּוְךְבתּוָלהָבחּורִיְבַעלִכי:ו-ה,ב"סישעיהו

תַהַמְזִכִריםיֱֶׁחשּולֹאָתִמידַהַלְיָלה ִמיַאל'האֶׁ םדֳּ :ָלכֶׁ

יִטיָבה:כ,א"נתהלים תִבְרצֹוְנָךהֵּ הִצּיֹוןאֶׁ :ְירּוָשָלִםחֹומֹותִתְבנֶׁ

רַהִנְשָאִריםִליַוּיֹאְמרּו:ג',אנחמיה ְרָפהְגֹדָלהְבָרָעהַבְמִדיָנהָשםַהְשִביִמןִנְשֲארּוֲאשֶׁ תְירּוָשַלִםְוחֹוַמתּוְבחֶׁ יהָ ְמֹפָרצֶׁ שִנְצתּוּוְשָערֶׁ :ָבאֵּ

ְצָאה:יג',בנחמיה לַלְיָלהַהַגיאְבַשַערָואֵּ יְואֶׁ יןְפנֵּ לַהַתִניןעֵּ רָוֱאִהיָהַאְשֹפתַשַערְואֶׁ רְירּוָשַלִםְבחֹוֹמתשֹבֵּ םֲאשֶׁ יהָ ְפרּוִציםהֵּ ְכלּוּוְשָערֶׁ שאֻּ ...ָבאֵּ

םָואֹוַמר:יז',בנחמיה הֶׁ םֲאלֵּ רָהָרָעהֹרִאיםַאתֶׁ רָבּהֲאַנְחנּוֲאשֶׁ ָבהְירּוָשַלִםֲאשֶׁ יהָ ֲחרֵּ שִנְצתּוּוְשָערֶׁ תְוִנְבנֶׁהְלכּוָבאֵּ עֹודִנְהיֶׁהְולֹאְירּוָשַלִםחֹוַמתאֶׁ

ְרָפה :חֶׁ

רַוְיִהי:א',דנחמיה לּוִכיְירּוָשַלִםְלֹחמֹותֲארּוָכהָעְלָתהִכיְוָהַאְשדֹוִדיםְוָהַעֹמִניםְוָהַעְרִביםְוטֹוִבָּיהַסְנַבַלטָשַמעַכֲאשֶׁ חֵּ ִציםהֵּ םַהְפרֻּ םַוִּיַחרְלִהָסתֵּ ָלהֶׁ

:ְמֹאד

תִבְקשּוְירּוָשַלִםחֹוַמתּוַבֲחנַֻּכת:כח-כז,ב"ינחמיה ְנָבִליםְמִצְלַתִיםּוְבִשירּוְבתֹודֹותְוִשְמָחהֲחנָֻּכהַלֲעשֹתִלירּוָשָלִםַלֲהִביָאםְמקֹוֹמָתםִמָכלַהְלִוִּיםאֶׁ

ָאְספּו:ּוְבִכֹנרֹות יַוּיֵּ יּוִמןְירּוָשַלִםְסִביבֹותַהִכָכרּוִמןַהְמֹשְרִריםְבנֵּ :ְנֹטָפִתיַחְצרֵּ

20 Show Your favor to Zion; build the walls of Jerusalem



ַח ִמְזמֹור ְלָדִודא   :ַלְמַנצֵּ

ָליו ָנָתן ַהָנִביא  ב  ל ַבת ָשַבעְבבֹוא אֵּ ר ָבא אֶׁ :ַכֲאשֶׁ

ָך  ג  ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ ה ְפָשָעיָחנֵּ יָך ְמחֵּ :ְכֹרב ַרֲחמֶׁ

ב ד  רֶׁ ִניהֶׁ ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ִנימֵּ ַחָטאִתי ַטֲהרֵּ :ּומֵּ

ָדע ה  ְגִדי ָתִמידִכי ְפָשַעי ֲאִני אֵּ :ְוַחָטאִתי נֶׁ

יָך ָעִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאִתי  ו   ינֶׁ ְוָהַרע ְבעֵּ

ָך   ָךְלַמַען ִתְצַדק ְבָדְברֶׁ ה ְבָשְפטֶׁ :ִתְזכֶׁ

ן ְבָעוֹון חֹוָלְלִתי ז   ְטא הֵּ :ִאִמייֱֶׁחַמְתִניּוְבחֵּ

חֹות ח   ת ָחַפְצָת ַבטֻּ ן ֱאמֶׁ ִניהֵּ ם ָחְכָמה תֹוִדיעֵּ :ּוְבָסתֻּ

ִניט   ְטָהר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְואֶׁ ִניְבאֵּ ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ :ּוִמשֶׁ

ִני ָששֹון ְוִשְמָחה י   ְלָנה ֲעָצמֹות ַתְשִמיעֵּ :ִדִכיתָ ָתגֵּ

ֲחָטָאי יא   יָך מֵּ ר ָפנֶׁ הַהְסתֵּ :ְוָכל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ

ב ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  יב ש ְבִקְרִבילֵּ :ְורּוַח ָנכֹון ַחדֵּ

יָך  יג ִני ִמְלָפנֶׁ ִניִתַקח ַאל ָקְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִממֶׁ

ָך  יד ִניְורּוַח ְנִדיָבה ָהִשיָבה ִלי ְששֹון ִיְשעֶׁ :ִתְסְמכֵּ

יָך  טו יָך ָישּובּוֲאַלְמָדה ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ לֶׁ :ְוַחָטִאים אֵּ

ִני ִמָדִמים טז יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדָקתֶׁ :ְתשּוָעִתי ְתַרנֵּ

ָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדָני ְשָפַתי ִתְפָתח יז :ְתִהָלתֶׁ

ָנה ַתְחֹפץִכי לֹא יח תֵּ ַבח ְואֶׁ הזֶׁ :עֹוָלה לֹא ִתְרצֶׁ

י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשָבָרה  יט   הִזְבחֵּ ה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבזֶׁ ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ :לֵּ

ת ִצּיֹון כ  יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ :ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִםהֵּ

ק עֹוָלה ְוָכִליל ָאז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך ָפִריםַתְחֹפץָאז כא דֶׁ י צֶׁ :ִזְבחֵּ

א"מזמור נ

:  פתיח

חטא דוד  

ובת שבע  

כפרה

וטהרה  

מהחטא

בעבר

טהרה  

לבריאה  

חדשה  

לעתיד

חזון  

העתיד

קשרים עם ספרים אחרים  

ִני: ז.ו.ג, א"תהלים נ ָךָחנֵּ ...  ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ

יָך ָעִשיִתיְלַבְדָך ְלָך ינֶׁ ...  ָחָטאִתי ְוָהַרע ְבעֵּ

ה ֱאֹלִהים לֹא  ב ִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ הלֵּ ...  ִתְבזֶׁ

ת ְדַבר הָבִזיתָ ַמדּוַע : כב.יג.ט, ב"שמואל ב י ַלֲעשֹות ' אֶׁ

יַני  בָהַרע ְבעֵּ רֶׁ ת אּוִרָּיה ַהִחִתי ִהִכיָת ַבחֶׁ ל  ...אֵּ ר ָדִוד אֶׁ ַוּיֹאמֶׁ
ַע ... 'הלַ ָחָטאִתיָנָתן  ד' הְוַחַנִניִכי ָאַמְרִתי ִמי יֹודֵּ ...ְוַחי ַהָּילֶׁ

ם : כו-כה; יט, א"י, ו"יחזקאל ל בְוָנַתִתי ָלהֶׁ ָחד לֵּ ן ְורּוַח ֲחָדָשהאֶׁ תֵּ םאֶׁ ְבִקְרְבכֶׁ

בַוֲהִסֹרִתי  ם לֵּ ן ִמְבָשָרם ְוָנַתִתי ָלהֶׁ בֶׁ בָהאֶׁ ם ַמִים ... ָבָשרלֵּ יכֶׁ ְטהֹוִרים  ְוָזַרְקִתי ֲעלֵּ

ם  ם ּוְטַהְרתֶׁ יכֶׁ ם ּוִמָכל ִגלּולֵּ יכֶׁ ְמאֹותֵּ רִמֹכל טֻּ םֲאַטהֵּ ְתכֶׁ ם : אֶׁ ב ָחָדשְוָנַתִתי ָלכֶׁ לֵּ

ן ְורּוַח ֲחָדָשה תֵּ םאֶׁ ת ְבִקְרְבכֶׁ בַוֲהִסֹרִתי אֶׁ ם לֵּ ם ְוָנַתִתי ָלכֶׁ ן ִמְבַשְרכֶׁ בֶׁ בָהאֶׁ :ָבָשרלֵּ

יָך ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא : כב, ד"מ; כה, ג"ישעיהו מ ה ְפָשעֶׁ יָךְלַמֲעִני ֹמחֶׁ ְוַחטֹאתֶׁ

ְזֹכר יָךָכָעב ָמִחיִתי.... לֹא אֶׁ ָעָנן ְפָשעֶׁ יָךְוכֶׁ ַלי ִכי ְגַאְלִתיָךַחטֹאותֶׁ ...שּוָבה אֵּ

ִני: ט, א"תהלים נ ְטָהר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְואֶׁ ְבאֵּ

ִני  ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ ּוִמשֶׁ

ַפת : יט-יז, ט"במדבר י ֲעַפר ְשרֵּ א מֵּ ְוָנַתן  ַהַחָטאתְוָלְקחּו ַלָטמֵּ

ִלי ל כֶׁ זֹובְוָלַקח : ָעָליו ַמִים ַחִּיים אֶׁ ...  ָטהֹורְוָטַבל ַבַמִים ִאיש אֵּ

סַבּיֹום ַהְשִביִעי ְוִחְטאֹו רְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמִים ְוִכבֶׁ בְוָטהֵּ :ָבָערֶׁ

חֹותִמי ָשת : לו, ח"איוב ל ְכִוי ִביָנהָחְכָמה ַבטֻּ :  אֹו ִמי ָנַתן ַלשֶׁ

'  ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה: יח', ישעיהו א

םִאם ִיְהיּו  יכֶׁ ג ַיְלִבינּוַכָשִנים ֲחָטאֵּ לֶׁ ַכשֶׁ

ה ְפָשָעי: טו.יא.ה.ג, א"תהלים נ ְוַחָטאִתי ... ְמחֵּ

הְוָכל ...  יָך ְוַחָטִאים... ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ לֶׁ ָישּובּואֵּ

ַחָטאִתי  : יב.ט.ד, א"תהלים נ ּומֵּ

ִני ַטֲהרֵּ

זֹוב ...  ִני ְבאֵּ ְטָהרְתַחְטאֵּ ב ָטהֹור... ְואֶׁ לֵּ

ש ְבִקְרִביָנכֹון ְורּוחַ ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  ַחדֵּ

ת ָחַפְצָת : ח, א"תהלים נ ן ֱאמֶׁ חֹותהֵּ ם ַבטֻּ ָחְכָמהּוְבָסתֻּ

ִני תֹוִדיעֵּ

:  ט, א"תהלים נ

ִני זֹובְתַחְטאֵּ ְטָהרְבאֵּ ְואֶׁ

ִני ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ :ּוִמשֶׁ

ִני  : טז, א"תהלים נ ַהִצילֵּ

ֱאֹלִהים  ִמָדִמים

א ִאיש : ז, ז"ט' שמואל ב א צֵּ ְוִאיש ַהְבִלָּיַעל ַהָדִמיםְוֹכה ָאַמר ִשְמִעי ְבַקְללֹו צֵּ

אֹמר ' ַוְיִהי ָעַלי ְדַבר ה: ח, ה"כ' י א"דבה ָלֹרב ָשַפְכָת ּוִמְלָחמֹות ְגֹדלֹות ָדםלֵּ
ה ַבִית ִלְשִמי ִכי  ַרִבים ָשַפְכָת ַאְרָצה ְלָפָני  ָדִמיםָעִשיָת לֹא ִתְבנֶׁ

ית ְיהּוָדה ְבִרית : לא-ל, א"ירמיהו ל ת בֵּ ל ְואֶׁ ית ִיְשָראֵּ ת בֵּ ...  ֲחָדָשהְוָכַרִתי אֶׁ

ת תֹוָרִתי ...  ָנהִלָבםְוַעל ְבִקְרָבםָנַתִתי אֶׁ ְכֲתבֶׁ ת ְיַלְמדּוְולֹא ... אֶׁ עֹוד ִאיש אֶׁ

ת ה אֹמר ְדעּו אֶׁ ת ָאִחיו לֵּ הּו ְוִאיש אֶׁ עֵּ ִכי כּוָלם יְֵּדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָנם ְוַעד  ' רֵּ

ְסַלח  ם ְיֹקָוק ִכי אֶׁ ְזָכר עֹודַלֲעֹוָנם ּוְלַחָטאָתם ְגדֹוָלם ְנאֻּ :  לֹא אֶׁ

ִני : טו.יב.ד, א"תהלים נ ב ַכְבסֵּ רֶׁ ֲעֹוִני  הֶׁ מֵּ

ַחָטאִתי  ִניּומֵּ ב... ַטֲהרֵּ ָטהֹור ְבָרא ִלי  לֵּ

שֱאֹלִהים ְורּוַח ָנכֹון  ֲאַלְמָדה: ְבִקְרִביַחדֵּ

יָך ָישּובּו לֶׁ יָך ְוַחָטִאים אֵּ :ֹפְשִעים ְדָרכֶׁ

'  ַעל ָפָניו ַוִּיְקָרא ה' ַוַּיֲעֹבר ה: ט-ו, ד"שמות ל

ל ' ה ְך ַאַפִים ְוַרב ַרחּום ְוַחנּון אֵּ רֶׁ דאֶׁ סֶׁ תחֶׁ :  וֱֶׁאמֶׁ

ר  דֹנצֵּ סֶׁ א חֶׁ ַשע ְוַחָטָאהָעֹוןָלֲאָלִפים ֹנשֵּ ...  ָופֶׁ

ִני: ה-ג, א"תהלים נ ָךֱאֹלִהים ָחנֵּ ְכֹרב  ְכַחְסדֶׁ

יָך ה ַרֲחמֶׁ ִני : ְפָשָעיְמחֵּ ב ַכְבסֵּ רֶׁ ֲעֹוִניהֶׁ מֵּ

ַחָטאִתי ִניּומֵּ ָדע ְפָשַעיִכי : ַטֲהרֵּ ְוַחָטאִתיֲאִני אֵּ

ְגִדי ָתִמיד :נֶׁ

רֹות ְולֹא ְיַדְעָתםֲחָדשֹותִהְשַמְעִתיָך : ... ז-ו, ח"ישעיהו מ ַעָתה ּוְנצֻּ ָאזִנְבְראּוַעָתה : מֵּ ...  ְולֹא מֵּ

אִכי ִהְנִני : יח-יז, ה"ישעיהו ס ץ ֲחָדִשיםָשַמִים בֹורֵּ יָנה ֲחָדָשהָוָארֶׁ ְולֹא ִתָזַכְרָנה ָהִראֹשנֹות ְולֹא ַתֲעלֶׁ
ב ר ֲאִני : ַעל לֵּ י ַעד ֲאשֶׁ אִכי ִאם ִשישּו ְוִגילּו ֲעדֵּ אִכי ִהְנִני בֹורֵּ ת ְירּוָשַלִם ִגיָלה ְוַעָמּה ָמשֹושבֹורֵּ :  אֶׁ

ָבה ִכי : כא, א"ירמיהו ל רֲחָדָשה' הָבָראַעד ָמַתי ִתְתַחָמִקין ַהַבת ַהשֹובֵּ ב ָגבֶׁ ָבה ְתסֹובֵּ ץ ְנקֵּ :  ָבָארֶׁ

ב : יב, א"תהלים נ לֵּ

ִלי ֱאֹלִהים ְבָראָטהֹור 

שְורּוַח ָנכֹון  :ְבִקְרִביַחדֵּ

(ל, ד"ראו גם ק)

ת:טו,ז"נישעיהו בּוְלַהֲחיֹותְשָפִליםרּוחַ ְלַהֲחיֹותרּוחַ ּוְשַפלַדָכאְואֶׁ :ִנְדָכִאיםלֵּ

רֹאִתי'הָמַשחַיַען:ג-א,א"סישעיהו יַלֲחֹבשְשָלַחִניֲעָנִויםְלַבשֵּ בְלִנְשְברֵּ ִלְקרֹאלֵּ
:קֹוחַ ְפַקחְוַלֲאסּוִריםְדרֹורִלְשבּוִים

בִמטּובָיֹרנּוֲעָבַדיִהנֵּה:יד,ה"סישעיהו םלֵּ בִתְצֲעקּוְוַאתֶׁ בִמְכאֵּ רלֵּ בֶׁ רּוחַ ּוִמשֵּ
:ְתיִֵּלילּו

םְוָזְכרּו:ט',ויחזקאל יכֶׁ רַבגֹוִיםאֹוִתיְפִליטֵּ רָשםִנְשבּוֲאשֶׁ תִנְשַבְרִתיֲאשֶׁ ...ִלָבםאֶׁ

י:יט,א"נתהלים ֱאֹלִהיםִזְבחֵּ

בִנְשָבָרהרּוחַ  הִנְשָברלֵּ ְוִנְדכֶׁ

גםראו):ִתְבזֶׁהלֹאֱאֹלִהים

(ג,ז"קמ;כא,ט"ס;יט,ד"ל



Baba Batra 14:

David wrote the Book of 

Tehillim by 10 wise men: 

By Adam, Malkizedek, 

Abraham, Moses, Heiman, 

Yeduthun, Asaf and the 

three sons of Korach

King David
Shir haShirim Raba Parasha 4 
(Ecclesiasticles Raba chapter 7)

Ten people said the Book of Tehillim: Adam, Abraham, 

Moses, David, Solomon; there is no controversy 

regarding these five. Who are the remaining five? Rav 

and Rav Yochanan: 

Rav says: Asaf, Heiman, Yeduthun, and the three sons 

of Korach and Ezra.   Rav Yochanan says: Asaf and 

Heiman and Yeduthun (count as) one, and the three 

sons of Korach (count as) one and Ezra.

Ezra the Scribe

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


אמר אחד מחכמי ספרד כי אלה השנים פסוקים הוסיפם אחד  : (כ, א"נ)אבן עזרא 

מהחסידים שהיה בבבל שהיה מתנפל לפני השם ומתפלל המזמור הזה והצריכו לדבר זה  

גם נכון הוא שנאמר ברוח  , בעבור שלא נודע כי ציון הוא המקום הנבחר רק בעת זקנות דוד

:הקודש

:  כ, א"תהלים נ

ת ִצּיֹון   יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ הֵּ

:ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִם

בית שני

א"תהלים נ

בית ראשון
ב"י-א"שמואל ב י

ִני: ז.ו.ג, א"תהלים נ ָךָחנֵּ ְלָך... ֱאֹלִהים ְכַחְסדֶׁ

יָך ָעִשיִתיְלַבְדָך  ינֶׁ ב  ... ָחָטאִתי ְוָהַרע ְבעֵּ לֵּ

ה ֱאֹלִהים לֹא  הִנְשָבר ְוִנְדכֶׁ ...  ִתְבזֶׁ

ת ְדַבר  ָבִזיתָ ַמדּוַע : כב.יג.ט, ב"שמואל ב י אֶׁ

יַני ' ה ת אּוִרָּיה ַהִחִתי  ַלֲעשֹות ָהַרע ְבעֵּ אֵּ

ב רֶׁ ַע ...ִהִכיָת ַבחֶׁ '  הְוַחַנִניִכי ָאַמְרִתי ִמי יֹודֵּ
ד  ל ָנָתן ... ְוַחי ַהָּילֶׁ ר ָדִוד אֶׁ '  הלַ ָחָטאִתיַוּיֹאמֶׁ

ִני : טז, א"תהלים נ ֱאֹלִהיםִמָדִמיםַהִצילֵּ

א ִאיש : ז, ז"ט' שמואל ב א צֵּ ...ַהָדִמיםְוֹכה ָאַמר ִשְמִעי ְבַקְללֹו צֵּ

אֹמר ' ַוְיִהי ָעַלי ְדַבר ה: ח, ה"כ' י א"דבה ָלֹרב ָשַפְכָת ּוִמְלָחמֹות  ָדםלֵּ
ה ַבִית ִלְשִמי ִכי  ַרִבים ָשַפְכָת ַאְרָצה ְלָפָני  ָדִמיםְגֹדלֹות ָעִשיָת לֹא ִתְבנֶׁ

שלמה כיורשו של דוד המלך  

בונה את חומות ירושלים

מריבות ביון מלכות  

יהודה וישראל על  

חומות ירושלים

גלות בבל על 

ידי הריסת  

חומות ירושלים

:  כ, א"תהלים נ

ת ִצּיֹון   יִטיָבה ִבְרצֹוְנָך אֶׁ הֵּ

:ִתְבנֶׁה חֹומֹות ְירּוָשָלִם

נחמיה רואה את חומות  

מתעורר  , ירושלים

לפעול למען בניין  

ומנהיג את שיבת ציון

ַחָטאִתי : יב.ט.ד, א"תהלים נ ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

זֹוב ...  ִני ְבאֵּ ְטָהרְתַחְטאֵּ ב ָטהֹור... ְואֶׁ ְבָרא  לֵּ

ש ְבִקְרִביָנכֹון ְורּוחַ ִלי ֱאֹלִהים  ַחדֵּ

ם : כו-כה; יט, א"י, ו"יחזקאל ל בְוָנַתִתי ָלהֶׁ ָחד לֵּ ן ְורּוַח ֲחָדָשהאֶׁ תֵּ םאֶׁ בַוֲהִסֹרִתי ְבִקְרְבכֶׁ לֵּ

ם  ן ִמְבָשָרם ְוָנַתִתי ָלהֶׁ בֶׁ בָהאֶׁ ם ַמִים ... ָבָשרלֵּ יכֶׁ ם ְוָזַרְקִתי ֲעלֵּ ם  ְטהֹוִרים ּוְטַהְרתֶׁ יכֶׁ ְמאֹותֵּ ִמֹכל טֻּ

ם  יכֶׁ רּוִמָכל ִגלּולֵּ םֲאַטהֵּ ְתכֶׁ ם : אֶׁ ב ָחָדש ְורּוַח ֲחָדָשהְוָנַתִתי ָלכֶׁ ן לֵּ תֵּ םאֶׁ ת ְבִקְרְבכֶׁ בַוֲהִסֹרִתי אֶׁ לֵּ

ם  ם ְוָנַתִתי ָלכֶׁ ן ִמְבַשְרכֶׁ בֶׁ בָהאֶׁ :ָבָשרלֵּ

חֹותִמי ָשת : לו, ח"איוב ל ְכִוי ִביָנהָחְכָמה ַבטֻּ :  אֹו ִמי ָנַתן ַלשֶׁ
ת ָחַפְצָת : ח, א"תהלים נ ן ֱאמֶׁ חֹותהֵּ ַבטֻּ

ם  ִניָחְכָמהּוְבָסתֻּ תֹוִדיעֵּ

ִני: ט, א"תהלים נ ְטָהר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְואֶׁ ְבאֵּ

ִני  ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ ּוִמשֶׁ
םִאם ִיְהיּו ' ְלכּו ָנא ְוִנָּוְכָחה יֹאַמר ה: יח', ישעיהו א יכֶׁ ג ַיְלִבינּוַכָשִנים ֲחָטאֵּ לֶׁ ַכשֶׁ

יָך ָאֹנִכי ָאֹנִכי הּוא : כב, ד"מ; כה, ג"ישעיהו מ ה ְפָשעֶׁ יָךְלַמֲעִני ֹמחֶׁ ְזֹכרְוַחטֹאתֶׁ ָמִחיִתי.... לֹא אֶׁ

יָךָכָעב  ָעָנן ְפָשעֶׁ יָךְוכֶׁ ַלי ִכי ְגַאְלִתיָךַחטֹאותֶׁ שּוָבה אֵּ

יָך : טו.יא.ה.ג, א"תהלים נ ה  ְכֹרב ַרֲחמֶׁ ְמחֵּ

ְגִדי ָתִמידְוַחָטאִתי... ְפָשָעי ֲעֹוֹנַתי  ְוָכל ... נֶׁ

ה יָך ְוַחָטִאים... ְמחֵּ לֶׁ ָישּובּואֵּ

ב ָטהֹור : יב, א"תהלים נ ִלי ֱאֹלִהים  ְבָראלֵּ

שְורּוַח ָנכֹון  :ְבִקְרִביַחדֵּ

(ל, ד"ראו גם ק)

רֹות ְולֹא ְיַדְעָתםֲחָדשֹותִהְשַמְעִתיָך : ... ז-ו, ח"ישעיהו מ ַעָתה ּוְנצֻּ ָאזִנְבְראּוַעָתה : מֵּ ...  ְולֹא מֵּ

אִכי ִהְנִני : יח-יז, ה"ישעיהו ס ץ ֲחָדִשיםָשַמִים בֹורֵּ י ַעד ... ֲחָדָשהָוָארֶׁ ִכי ִאם ִשישּו ְוִגילּו ֲעדֵּ

ר ֲאִני  אֲאשֶׁ אִכי ִהְנִני בֹורֵּ ת ְירּוָשַלִם ִגיָלה ְוַעָמּה ָמשֹושבֹורֵּ :אֶׁ

ת:טו,ז"נישעיהו בּוְלַהֲחיֹותְשָפִליםרּוחַ ְלַהֲחיֹותרּוחַ ּוְשַפלַדָכאְואֶׁ :ִנְדָכִאיםלֵּ

רֹאִתי'הָמַשחַיַען:ג-א,א"סישעיהו יַלֲחֹבשְשָלַחִניֲעָנִויםְלַבשֵּ בְלִנְשְברֵּ ִלְשבּוִיםִלְקרֹאלֵּ
:קֹוחַ ְפַקחְוַלֲאסּוִריםְדרֹור

בִמטּובָיֹרנּוֲעָבַדיִהנֵּה:יד,ה"סישעיהו םלֵּ בִתְצֲעקּוְוַאתֶׁ בִמְכאֵּ רלֵּ בֶׁ :ְתיִֵּלילּורּוחַ ּוִמשֵּ

םְוָזְכרּו:ט',ויחזקאל יכֶׁ רַבגֹוִיםאֹוִתיְפִליטֵּ רָשםִנְשבּוֲאשֶׁ תִנְשַבְרִתיֲאשֶׁ ...ִלָבםאֶׁ

י:יט,א"נתהלים בִנְשָבָרהרּוחַ ֱאֹלִהיםִזְבחֵּ לֵּ

הִנְשָבר ,ד"לגםראו):ִתְבזֶׁהלֹאֱאֹלִהיםְוִנְדכֶׁ

(ג,ז"קמ;כא,ט"ס;יט

ִני: ט, א"תהלים נ זֹובְתַחְטאֵּ ְטָהרְבאֵּ ְואֶׁ

ִני ג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ לֶׁ :ּוִמשֶׁ

ִני: ה-ג, א"תהלים נ ָךֱאֹלִהים ָחנֵּ ְכֹרב  ְכַחְסדֶׁ

יָך ה ַרֲחמֶׁ ִני : ְפָשָעיְמחֵּ ב ַכְבסֵּ רֶׁ ֲעֹוִני  הֶׁ מֵּ

ַחָטאִתי ִניּומֵּ ָדע ְפָשַעיִכי : ַטֲהרֵּ ְוַחָטאִתיֲאִני אֵּ

ְגִדי ָתִמיד :נֶׁ

ְוָלְקחּו  : יט-יז, ט"במדבר י

ַפת   ֲעַפר ְשרֵּ א מֵּ ַלָטמֵּ

זֹובְוָלַקח ... ַהַחָטאת  אֵּ

...  ָטהֹור ְוָטַבל ַבַמִים ִאיש 

סַבּיֹום ַהְשִביִעי ְוִחְטאֹו ְוִכבֶׁ

רְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמִים  ְוָטהֵּ

ב :ָבָערֶׁ

ל ' ה' ה: ט-ו, ד"שמות ל אֵּ

ְך ַאַפִים ְוַרב ַרחּום ְוַחנּון  רֶׁ אֶׁ

ד סֶׁ תחֶׁ ר : וֱֶׁאמֶׁ דֹנצֵּ סֶׁ חֶׁ

א  ַשע ָעֹוןָלֲאָלִפים ֹנשֵּ ָופֶׁ

ְוַחָטָאה

ית ְיהּוָדה ְבִרית : לג-ל, א"ירמיהו ל ת בֵּ ל ְואֶׁ ית ִיְשָראֵּ ת בֵּ ת תֹוָרִתי  ...ֲחָדָשהְוָכַרִתי אֶׁ ָנַתִתי אֶׁ

ָנהִלָבםְוַעל ְבִקְרָבם ְכֲתבֶׁ ת הְיַלְמדּוְולֹא ... אֶׁ אֹמר ְדעּו אֶׁ ת ָאִחיו לֵּ הּו ְוִאיש אֶׁ עֵּ ת רֵּ '  עֹוד ִאיש אֶׁ

ם ה ְסַלח ' ִכי כּוָלם יְֵּדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטָנם ְוַעד ְגדֹוָלם ְנאֻּ ְזָכר עֹודַלֲעֹוָנם ּוְלַחָטאָתם ִכי אֶׁ :  לֹא אֶׁ

ִני : טו.יב.ד, א"תהלים נ ב ַכְבסֵּ רֶׁ ֲעֹוִני  הֶׁ מֵּ

ַחָטאִתי  ִניּומֵּ ב... ַטֲהרֵּ ָטהֹור ְבָרא ִלי ֱאֹלִהים  לֵּ

שְורּוַח ָנכֹון  ֹפְשִעים ֲאַלְמָדה: ְבִקְרִביַחדֵּ

יָך ָישּובּו לֶׁ יָך ְוַחָטִאים אֵּ :ְדָרכֶׁ

רֲחָדָשה' הָבָראִכי : ...כא, א"ירמיהו ל ב ָגבֶׁ ָבה ְתסֹובֵּ ץ ְנקֵּ :  ָבָארֶׁ
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(“Sitz in der Literatur”)

א"נ'נ

?      ?

כפתיח של א"נ

האוסף השני לדוד

!שיעור הבא

ַח  : כג', נ ֹזבֵּ

תֹוָדה ְיַכְבָדְנִני 

ְך   רֶׁ ְוָשם דֶׁ

נּו ְביֵַּשע   ַאְראֶׁ

:ֱאֹלִהים
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• Mizmor 51 – Structure & Messages

• Mizmor 51 versus the story in II Samuel 11-12

• II Samuel (1st Temple)  Tehillim (2nd Temple) 

• Mizmor 51 – Image of King David in Tehillim
(→ Talmud = Contextual Interpretation of Tehillim) 

• Mizmor 51 – between Asaf I (50) + D2 (52-72)

• 1st + 2nd collections of King David (D1+D2)


