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•Symmetric Structure of Books II-III & their messages

•Use of להים-א in Mizmorim 42-83 

•David Collections D1 (3-41) vs. D2 (51-72).

•Korach collections K1 (42-49) vs. K2 (84-85; 87-88).

•Asaf collections A1 (50), A2 (73-83).



Introductory Note: Sitz im Leben  Sitz in der Literatur

SynchroneDiachrone
Historical development

Introductory note
Sitz im Leben 

Sitz in der Literatur

Herman Gunkel
(1862-1932)

 Sitz in der LiteraturSitz im Leben
(“setting in Life”)
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David’s last Song of his life     David’s Prayer Book 

(II Samuel 22)                                  (Tehillim 18)

(→ Lecture #4)



Structure of Books II-III 



מבנה ומשמעות–ספר תהלים כספר 



Structure of Books II-III 

Psalms as a Book

Interpretation &
Teachings
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(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א

D2 (51-72) = 22

A1 (50) + A2 (73-83) = 12

K1 (42-49) + K2 (84-85; 87-88) = 12
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• Message of the Mizmorim

• Headings + biographical notes 

• Micro- & Macrostructure

• Text  Context  Intertext

• “E-lohim” Collection (42-83)
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להים לאורך ספר תהלים-ושם א' שם ה

למדתושתפהרחמיםמדתהקדים, מתקייםהעולםשאיןראה, ןהדיבמדתלבראתובמחשבהעלהשבתחלה: ... א', אבראשיתי"רש
...םושמיארץאלהים'העשותביום: ד', בדכתיבהיינו , הדין

Rashi Genesis 1, 1: A first, God intended to create the world under the attribute of strict justice, but He realized 

that the world could not thus endure and therefore gave precedence to Divine Mercy (= name “Hashem”) allying it 

with Divine Justice (= name “Elohim”) as it is written 2, 4: on the day that Hashem Elohim made earth and heaven.

ֹלִהים-א  
מידת הדין

ק-ו-ק-י

מידת הרחמים

J

E

(פג-מב)ֹלִהים -א  ( בשם)אוסף 



:ְיסּוָדתֹו ְבַהְרֵרי ֹקֶדשִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור ִשיר  א

:ִמֹכל ִמְשְכנֹות ַיֲעֹקבַשֲעֵרי ִצּיֹון ' ֹאֵהב הב

ֹלִהים ֶסָלהִנְכָבדֹות ְמֻדָבר ָבְך  ג  :ִעיר ָהא 

ִהֵנה ְפֶלֶשת ְוצֹור ִעם כּוש  ַאְזִכיר ַרַהב ּוָבֶבל ְלֹיְדָעי  ד 

:ֶזה יַֻלד ָשם

:ְוהּוא ְיכֹוְנֶנָה ֶעְליֹוןּוֲלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיש ְוִאיש יַֻלד ָבּה  ה 

:ֶזה יַֻלד ָשם ֶסָלהִיְסֹפר ִבְכתֹוב ַעִמים  ' הו 

:ָכל ַמְעָיַני ָבְךְוָשִרים ְכֹחְלִלים  ז 

ז"מזמור פ

ק-ו-ק-י ֹלִהים-א  

(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א
ֹלִהיםִמְזמֹור ְלָאָסף ַאְך טֹוב ְלִיְשָרֵאל : א, ג"ע ְלָבֵרי  א 

:ֵלָבב

ֹלִהיםַמְשִכיל ְלָאָסף ָלָמה : א, ד"ע ָזַנְחָת ָלֶנַצח  א 

:ַלְמַנֵצַח ַאל ַתְשֵחת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִשיר: ב-א, ה"ע

ֹלִהיםהֹוִדינּו ְלָך  א 

נֹוָדע : ַלְמַנֵצַח ִבְנִגיֹנת ִמְזמֹור ְלָאָסף ִשיר: א, ו"ע

ֹלִהיםִביהּוָדה  א 

קֹוִלי ֶאל : ַלְמַנֵצַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף ִמְזמֹור: א, ז"ע

ֹלִהים ְוֶאְצָעָקה    א 

...  ַמְשִכיל ְלָאָסף ַהֲאִזיָנה ַעִמי תֹוָרִתי : א, ח"ע

'הְמַסְפִרים ְתִהלֹות 

ֹלִהיםִמְזמֹור ְלָאָסף : א, ט"ע ָבאּו גֹוִים ְבַנֲחָלֶתָך  א 

...ַלְמַנֵצַח ֶאל ֹשַשִנים ֵעדּות ְלָאָסף ִמְזמֹור: ד-א', פ

ֹלִהים  ֲהִשיֵבנּוא 

ֵלאֹלִהיםַהְרִנינּו : ַלְמַנֵצַח ַעל ַהִגִתית ְלָאָסף: א, א"פ

ֹלִהיםִמְזמֹור ְלָאָסף : א, ב"פ ְבֶקֶרב  ֵאלִנָצב ַבֲעַדת א 

ֹלִהים ...    ִיְשֹפטא 

ֹלִהים: ִשיר ִמְזמֹור ְלָאָסף: א, ג"פ ִמי ָלְךא  ...ַאל דֳּ

:ִשיר ִמְזמֹור ְלָאָסףא

ֹלִהיםב ִמי ָלְך  א  ַרש ְוַאל ִתְשֹקט ַאל דֳּ :ֵאלַאל ֶתח 

ָמיּון ג :ּוְמַשְנֶאיָך ָנְשאּו רֹאשִכי ִהֵנה אֹוְיֶביָך ֶיה 

:ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָךַעל ַעְמָך ַיֲעִרימּו סֹוד ד

:ְולֹא ִיָזֵכר ֵשם ִיְשָרֵאל עֹודָאְמרּו ְלכּו ְוַנְכִחיֵדם ִמגֹוי  ה

:ָעֶליָך ְבִרית ִיְכֹרתּוִכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָדו ו

דֹום ְוִיְשְמֵעאִלים  ז ֵלי א  :מֹוָאב ְוַהְגִריםָאהֳּ

:ְפֶלֶשת ִעם ֹיְשֵבי צֹורְגָבל ְוַעמֹון ַוֲעָמֵלק ח

:ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני לֹוט ֶסָלהַגם ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָמם ט

:ְכִסיְסָרא ְכָיִבין ְבַנַחל ִקישֹוןֲעֵשה ָלֶהם ְכִמְדָין  י

:ָהיּו ֹדֶמן ָלֲאָדָמהִנְשְמדּו ְבֵעין דֹאר יא

:ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָנע ָכל ְנִסיֵכמֹוִשיֵתמֹו ְנִדיֵבמֹו ְכֹעֵרב ְוִכְזֵאב  יב

ֹלִהיםֵאת ְנאֹות ֲאֶשר ָאְמרּו ִניֲרָשה ָלנּו  יג :א 

ֹלַהייד :ְכַקש ִלְפֵני רּוחַ ִשיֵתמֹו ַכַגְלַגל  א 

:ּוְכֶלָהָבה ְתַלֵהט ָהִריםְכֵאש ִתְבַער ָיַער טו

:ּוְבסּוָפְתָך ְתַבֲהֵלםֵכן ִתְרְדֵפם ְבַסֲעֶרָך  טז

:'ִויַבְקשּו ִשְמָך הַמֵלא ְפֵניֶהם ָקלֹון  יז

:ְוַיְחְפרּו ְויֹאֵבדּוֵיֹבשּו ְוִיָבֲהלּו ֲעֵדי ַעד יח

:ֶעְליֹון ַעל ָכל ָהָאֶרץְלַבֶדָך  ' ְוֵיְדעּו ִכי ַאָתה ִשְמָך היט

ג"מזמור פ

ק-ו-ק-י

83, 17: Fill their faces with 

shame until they seek Your 

name, Lord (Hashem).

83, 19: Let them know that You-

Your name alone is the Lord 

(Hashem), Most High over all 

the earth.

83, 5.8: They said: Come, let us wipe 

them out as a nation, so that the 

name of Israel will no longer be 

remembered …. Geval, Amon and 

Amalek, Philistia with the 

inhabitants of Tyre.

87, 4: I will remind Rahav and 

Babylon of My beloved ones. Behold 

Philistia and Tyre with Kush, 

“This one was born there”  



Typical phrases 53
ַח ַעל ָמֲחלַ ( א) :דְלָדוִ ַמְשִכיל ת ַלְמַנצֵּ
ין א  ( ב) ֹלִהים ִהְשִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול  -ָאַמר ָנָבל ְבִלבֹו אֵּ

ה  ין ֹעשֵּ :בטֹואֵּ
ש  ֹלִהים-א  (  ג) י ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵּש ַמְשִכיל ֹדרֵּ ִמָשַמִים ִהְשִקיף ַעל ְבנֵּ

:ֹלִהים-ֶאת א  
ין ַגם ֶאָחד( ד) ה טֹוב אֵּ ין ֹעשֵּ ָלחּו אֵּ :כֻּּלֹו ָסג ַיְחָדו ֶנא 
י ( ה) י ָאוֶ ֲהלֹא ָיְדעּו ֹפֲעלֵּ לֵּ ְְ לּו י ַעִמ ן ֹא ְְ :לֹא ָקָראּוֹלִהים-א  ם ֶלחֶ ָא
ֹלִה י כִ ד לֹא ָהָיה ָפַחד ַפחַ ָשם ָפֲחדּו (  ו) ִפַזר ַעְצמֹות ֹחָנְך  יםא 

ִבֹשָתה ֹלִהיםִכי ה  :ְמָאָסםא 
עֹוִמִצּין ִיתֵּ ִמי ( ז) ל ֹון ְישֻּ ֹו ַעמְשבּות ֹלִהים-א  ב ְבשּות ִיְשָראֵּ

לַמח ִיְש ב ל ַיֲעקֹ ָיגֵּ  :ִיְשָראֵּ

14

ַח ( א) ד  ְלָדוִ ַלְמַנצֵּ
ין   ֲעִליָלה  יתּו ִהְתִעיבּוֹלִהים ִהְשִח -א  ָאַמר ָנָבל ְבִלבֹו אֵּ

ה  ין ֹעשֵּ :בטֹואֵּ
י ָאָדם ִלְראֹות ֲהיֵּש ַמְשִכיל  'ה( ב) ִמָשַמִים ִהְשִקיף ַעל ְבנֵּ

ש ֶאת  ֹלִה ֹדרֵּ :יםא 
ָלחר ַיְחָדו סָ ל ַהכֹ (  ג) ה ֶנא  ין ֹעשֵּ ין ַגם ֶאָחדטֹוּו אֵּ :ב אֵּ
לּו ֶלֶחם ( ד) ְְ י ַעִמי ָא לֵּ ְְ י ָאֶון ֹא :לֹא ָקָראּו'הֲהלֹא ָיְדעּו ָכל ֹפֲעלֵּ
ֹלִה ד ִכי ָפחַ ָשם ָפֲחדּו ( ה) :ים ְבדֹור ַצִדיקא 
הּו'הֲעַצת ָעִני ָתִבישּו ִכי (  ו) :ַמְחסֵּ
ל ְבשּוב ( ז) ן ִמִצּיֹון ְישּוַעת ִיְשָראֵּ ְשבּות ַעמֹו 'הִמי ִיתֵּ

לַמח ִיְש ב ל ַיֲעקֹ ָיגֵּ  :ִיְשָראֵּ

DOUBLE MIZMORIM 14 - 53

Typical phrases

14, 4: Have all the evildoers no knowledge? 

They, who devour my people as if eating bread, 

they who do not call out to the Lord (Hashem),

14, 5-6: There they are, in great fear, for God 

(Elohim) is with the righteous generation. 

You despise the counsel of the poor, for the 

Lord (Hashem) is their refuge.

= ZADIK  HASHEM

53, 5: Have the evildoers no knowledge? They, 

who devour my people as if eating bread, they 

who do not call out to God (Elohim).

53, 6: There they were in great fear. But there 

was not fear, for God (Elohim) has scattered the 

bones of those who encamped against you. 

You were put to shame, because God (Elohim)

despised them. = EVIL DOERS  E-LOHIM

D2
- King

:ד, מלכים יא' ם הל"רמב

ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק  

כפי תורה שבכתב ושבעל פה, במצוות כדוד אביו

וילחם  , ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה

.  הרי זה בחזקת שהוא משיח-' מלחמות ה

Philosopher 

D1



14

35 40

'ה

53

70

להים-א

:יִישָ ֶבןִודדָ ְתִפלֹותלּוכָ : כ, ב"ע

ִליֵכִני: יג, א"נ ָפֶניָך  ַאל ַתשְׁ ִמלְׁ

ָך ַאל ִתַקח ִמֶמִני שְׁ רּוַח ָקדְׁ :  וְׁ

ִליֵכִני: ט, א"ע ֵעת  ַאל ַתשְׁ לְׁ

ֵבִני ִחי ַאל ַתַעזְׁ לֹות כֹּ ָנה ִככְׁ :  ִזקְׁ

כפרה על חטא –לידת שלמה 

דוד הזקן  דוד עם בת שבע 

מעביר לשלמה את מלכותו  

51, 13: Do not cast me away

from Your presence, and do not 

take Your holy spirit from me.

71, 9: Do not cast me away at the 

time of old age, do not forsake 

me when my strength fails.

D1D2

א

ב



לירושלים עם הלויים המשוררים' דוד מעלה את ארון ה
David brings the Holy Ark to Jerusalem with the Levite Singers

ֹלִהיםְעֹזרבֶ ַוְיִהי:כח-כו, ו"טאהימיםדברי 'הִריתבְ ֲארֹוןֵאיֹנְש םַהְלִוּיִ ֶאתָהא 

ְוָכלבּוץְמִעילבִ לְמֻכְרבָ ְוָדִויד:ֵאיִליםְבָעהְוִש ָפִריםְבָעהִש חּוְזבְ ַוּיִ 

ְרִריםַהְמשֹ ָשאַהמַ רַהשַ ּוְכַנְנָיהְרִריםְוַהְמשֹ ָהָארֹוןֶאתִאיםְש ַהנֹ םַהְלִוּיִ 

ְתרּוָעהבִ 'הִריתבְ ֲארֹוןֶאתַמֲעִליםָרֵאלִיְש ְוָכל:ָבדֵאפֹודִוידדָ ְוַעל

:רֹותְוִכנֹ ְנָבִליםבִ ִמִעיםַמְש ִיםּוִבְמִצְלתָ ּוַבֲחֹצְצרֹותשֹוָפרּוְבקֹול

First Chronicles 15, 26-28: And it came to pass, when God helped the Levites the bearers of the 

Ark of the Covenant of the Lord, that they sacrificed seven bulls and seven rams. And David was 

clothed with a robe of fine linen and all the Levites who were carrying the Ark and the singers and 

Chenaniah the leader of the singers in the song; and on David was an ephod of linen. Thus all 

Israel were bringing up the Ark of the Covenant of the Lord with shouting, and with sounds of the 

shofar, and with trumpets, and with cymbals, resounding with psalteries and harps:

לבש גם הוא לבושיהם   -ולפי שהיה דוד משורר כמו לוים : ... י"רש

ַעל( יב, ב ה"דה) כאותו אפוד של אהרן-ָבדֵאפֹודִוידדָ וְׁ



:הּוא ְוֶאָחיו ּוָבָניו ְשֵנים ָעָשרלויים במקדש12מעמד של 

...(א, ו"כ; לא-א, ה"דברי הימים א כ)

(“Sitz im Leben”)

King David & Asaf (Singer/prophets) & Korach (gatekeepers)

He and his sons and brothers, twelve (x24)

Jes 1, 2

24= ד "דוי

24



24= ד "דוי

ִליּוִפְגעּוָמעּוִניְש ָפַניִמלְ ֵמִתיֶאתרִלְקבֹ ֶכםַנְפְש ֶאתֵישִאםֵלאֹמרםִאתָ רַוְיַדבֵ : יז-ח, ג"כבראשית

ִליהֶננָ ִיְת ָמֵלאֶכֶסףבְ ֵדהּושָ ְקֵצהבִ רֲאשֶ לֹורֲאשֶ ָלהְכפֵ ַהמַ ְמָעַרתֶאתִליןְוִיתֶ :ֹצַחרֶבןֶעְפרֹוןבְ 

ְלֹכלֵחתְבֵניָאְזֵניבְ ַאְבָרָהםֶאתיַהִחִת ֶעְפרֹוןַעןַוּיַ ֵחתֵניבְ תֹוְךבְ בֹישֵ ֶעְפרֹוןוְ : ָקֶברתַלֲאֻחזַ תֹוְכֶכםבְ 

יַעִמ ְבֵניְלֵעיֵנייהָ ְנַתִת ְלָךבֹורֲאשֶ ָעָרהְוַהְמ ָלְךיָנַתִת ֶדהַהשָ ָמֵעִניְש ֲאֹדִנילֹא:ֵלאֹמרִעירֹוַערשַ ֵאיבָ 

ַאְךֵלאֹמרָהָאֶרץַעםָאְזֵניבְ ֶעְפרֹוןֶאלרַוְיַדבֵ :ָהָאֶרץַעםִלְפֵניַאְבָרָהםחּוְשתַ ַוּיִ :ֵמֶתָךְקֹברָלְךיהָ ְנַתִת 

ַאְבָרָהםֶאתֶעְפרֹוןַעןַוּיַ :ָשָמהֵמִתיֶאתָרהְוֶאְקבְ ִניִממֶ ַקחֶדהַהשָ ֶסףכֶ יָנַתִת ָמֵעִניְש לּוהַאתָ ִאם

ַמעְש ַוּיִ :ְקֹברֵמְתָךְוֶאתִהואַמהּוֵביְנָךיִניבֵ ֶסףכֶ ֶקלשֶ ֵמֹאתעַאְרבַ ֶאֶרץָמֵעִניְש ֲאֹדִני:לֹוֵלאֹמר

ֶקלשֶ ֵמאֹותעַאְרבַ ֵחתְבֵניָאְזֵניבְ ִדֶבררֲאשֶ ֶסףַהכֶ ֶאתֶעְפֹרןלְ ַאְבָרָהםֹקלְש ַוּיִ ֶעְפרֹוןֶאלַאְבָרָהם

בֹורֲאשֶ ָעָרהְוַהְמ ֶדהַהשָ ַמְמֵראִלְפֵנירֲאשֶ ָלהְכפֵ ַבמַ רֲאשֶ ֶעְפרֹוןֵדהְש ָקםַוּיָ :ֵחרַלסֹ ֹעֵברֶסףכֶ 

:ָסִביבֻבלֹוגְ ָכלבְ רֲאשֶ ֶדהַבשָ רֲאשֶ ָהֵעץְוָכל

ֵחרַלסֹ ֹעֵברֶסףכֶ ֶקלשֶ ֵמאֹותעַאְרבַ = 400= ן"ֶעְפרֹ 
:  כב, ח"כמשלי

ָהל ָעִיןַרעִאישַלהֹוןִנבֳּ

:ְיֹבֶאנּוֶחֶסרִכיֵיַדעְולֹא



  First Temple Second Temple 

Isaiah Isaiah’s prophesies (1-35); Hizkiyahu; Assyria and 
Babylonia (36-39) 

40 - 66 

parallels      

Psalms David’s life (1-72) and end of first Temple period 
(73-89)  

90-150 

 
Books of Kings 1 +2
Exil to Babylon 

Pre-exile Historiography

Chronicles 1 + 2
Cyrus Declaration

Post-exile Historiography

(Tehillim Chronicles)

http://biblewalks.com/Sites/DavidTomb.html
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ֶמת ְבֹאֶהל ְוהּוַכן:ה,ז"ישעיהו ט ֹשֵפט ְוֹדֵרש ִמְשָפט ּוְמִהר  ָדִודַבֶחֶסד ִכֵסא ְוָיַשב ָעָליו ֶבא 

:ֶצֶדק

ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ַהָדָבר ַהּטֹוב ֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל ֵבית  ' ִהֵנה ָיִמים ָבִאים ְנֻאם ה: יד, ג"ירמיהו ל

ֶצַמח ְצָדָקה ְוָעָשה ִמְשָפט ְלָדִודַבָּיִמים ָהֵהם ּוָבֵעת ַהִהיא ַאְצִמיַח : ִיְשָרֵאל ְוַעל ֵבית ְיהּוָדה

' ַבָּיִמים ָהֵהם ִתָּוַשע ְיהּוָדה ִוירּוָשַלִם ִתְשכֹון ָלֶבַטח ְוֶזה ֲאֶשר ִיְקָרא ָלּה ה: ּוְצָדָקה ָבָאֶרץ

:ִאיש ֹיֵשב ַעל ִכֵסא ֵבית ִיְשָרֵאלְלָדִודלֹא ִיָכֵרת ' ִכי ֹכה ָאַמר ה: ִצְדֵקנּו

הּוא ִיְרֶעה ֹאָתם  ַעְבִדי ָדִויד ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶהם ֹרֶעה ֶאָחד ְוָרָעה ֶאְתֶהן ֵאת :כד-כג, ד"יחזקאל ל

:ִדַבְרִתי' ָנִשיא ְבתֹוָכם ֲאִני הְוַעְבִדי ָדִוד ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים ' ַוֲאִני ה: ְוהּוא ִיְהֶיה ָלֶהן ְלֹרֶעה

ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם ְורֹוֶעה ֶאָחד ִיְהֶיה ְלֻכָלם ּוְבִמְשָפַטי ֵיֵלכּו ְוֻחֹקַתי  ְוַעְבִדי ָדִוד : כד, ז"יחזקאל ל

ְוָיְשבּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ְלַעְבִדי ְלַיֲעֹקב ֲאֶשר ָיְשבּו ָבּה ֲאבֹוֵתיֶכם  : ִיְשְמרּו ְוָעשּו אֹוָתם

ְוָכַרִתי ָלֶהם  : ָנִשיא ָלֶהם ְלעֹוָלםְוָדִוד ַעְבִדי ְוָיְשבּו ָעֶליָה ֵהָמה ּוְבֵניֶהם ּוְבֵני ְבֵניֶהם ַעד עֹוָלם 

ְבִרית ָשלֹום ְבִרית עֹוָלם ִיְהֶיה אֹוָתם ּוְנַתִתים ְוִהְרֵביִתי אֹוָתם ְוָנַתִתי ֶאת ִמְקָדִשי ְבתֹוָכם  

:ְלעֹוָלם

ֹלֵהיֶהם ְוֵאת ' ַאַחר ָיֻשבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוִבְקשּו ֶאת ה: ה', הושע ג ְוֶאל  ' ַמְלָכם ּוָפֲחדּו ֶאל הָדִודא 

:  טּובֹו ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים

ַהֹנֶפֶלת ְוָגַדְרִתי ֶאת ִפְרֵציֶהן ַוֲהִרֹסָתיו ָאִקים  ָדִוידַבּיֹום ַההּוא ָאִקים ֶאת ֻסַכת :יא', עמוס ט

דֹום ְוָכל ַהגֹוִים ֲאֶשר ִנְקָרא ְשִמי ֲעֵליֶהם ְנֻאם  : ּוְבִניִתיָה ִכיֵמי עֹוָלם ְלַמַען ִייְרשּו ֶאת ְשֵאִרית א 

:ֹעֶשה זֹאת' ה



ְכָדִוידְבַעד יֹוֵשב ְירּוָשַלִם ְוָהָיה ַהִנְכָשל ָבֶהם ַבּיֹום ַההּוא ' ַבּיֹום ַההּוא ָיֵגן ה: י-ח, ב"זכריה י

ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ֲאַבֵקש ְלַהְשִמיד ֶאת ָכל ַהגֹוִים  : ִלְפֵניֶהם' ֵכאֹלִהים ְכַמְלַאְך הָדִוידּוֵבית 

...ְוַעל יֹוֵשב ְירּוָשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִניםָדִוידְוָשַפְכִתי ַעל ֵבית : ַהָבִאים ַעל ְירּוָשָלִם

ַבֲחֹצְצרֹותְמֻלָבִשיםַהֹכֲהִניםַוַּיֲעִמידּו ' ְוִיְסדּו ַהֹבִנים ֶאת ֵהיַכל ה: י', עזרא ג

ַוַּיֲענּו  : ֶמֶלְך ִיְשָרֵאלָדִוידַעל ְיֵדי 'ְלַהֵלל ֶאת הַבְמִצְלַתִיםְבֵני ָאָסף ְוַהְלִוִּים

ְוָכל ָהָעם ֵהִריעּו  ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ַעל ִיְשָרֵאל' ַלהּוְבהֹוֹדתְבַהֵלל 

:'ֵבית ההּוַסדַעל 'ְבַהֵלל ַלהְתרּוָעה ְגדֹוָלה 

ַוֲאֵחיֶהם  ַקְדִמיֵאלֲחַשְבָיה ֵשֵרְבָיה ְוֵישּוַע ֶבן ַהְלִוִּיםְוָראֵשי : כד, ב"נחמיה י

ֹלִהיםִאיש ָדִוידְלַהֵלל ְלהֹודֹות ְבִמְצַותְלֶנְגָדם  :ִמְשָמר ְלֻעַמת ִמְשָמרָהא 

ְוֶאָחיו ְשַמְעָיה ַוֲעַזְרֵאל ִמֲלַלי ִגֲלַלי ָמַעי ְנַתְנֵאל ִויהּוָדה ֲחָנִני : לז-לו, ב"נחמיה י

ֹלִהים ְוֶעְזָרא ַהסֹוֵפר ִלְפֵניֶהםָדִוידִבְכֵלי ִשיר ְוַעל ַשַער ָהַעִין ְוֶנְגָדם ָעלּו : ִאיש ָהא 

:ְוַעד ַשַער ַהַמִים ִמְזָרחָדִוידַבַמֲעֶלה ַלחֹוָמה ֵמַעל ְלֵבית ָדִוידַמֲעלֹות ִעירַעל 

שיבת ציון

(ו"תהלים קכ)ִשיַבת ִצּיֹון בימי 
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(  'ס-ז"נ)כהמשך לדוד ההיסטורי ( ח"ק)דוד הנבואי האגדי –ספר חמישי 



(“Sitz in der Literatur”)
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(“Sitz im Leben”)

(ג"פ-ב"מ)להים -אוסף המזמורים עם שם א



 שלמה בנו יבנה את הבית  –24דויד המלך
שלמה  ; דוד לא יבנה את המקדש כי חטא עם בת שבוע ושפך דמים רבים

(יט-ה, ב"א כ"דה'; ב ז"שמ)בנו יבנה את המקדש אשר הכין לו דוד 

בעל תשובה= דוד 



 ֵדי ִשיר ַלה12–אסף ֻלמְׁ במקדש  ' משוררי מְׁ

ָאָסףַוַּיְבֵדל ָדִויד ְוָשֵרי ַהָצָבא ַלֲעֹבָדה ִלְבֵני : ט-ז, ה"דברי הימים א כ

ַוְיִהי ִמְסָפָרם ִעם  ... ּוִבְמִצְלָתִיםִבְנָבִלים ְבִכֹנרֹותַהִנְבִאיםִוידּותּוןְוֵהיָמן

ַוֵּיֵצא : ַכָקֹטן ַכָגדֹול ֵמִבין ִעם ַתְלִמיד... ָכל ַהֵמִבין' ְמֻלְמֵדי ִשיר ַלהֲאֵחיֶהם 

:הּוא ְוֶאָחיו ּוָבָניו ְשֵנים ָעָשרְליֹוֵסף ְגַדְלָיהּו ַהֵּׁשִני ְלָאָסףַהגֹוָרל ָהִראשֹון 

; "אין פוחתין משנים עשר לוים עומדים על הדוכן: "ו"ב מ"משנה ערכין פ

.ט, ה"א כ"בניו של אסף בדה12ב על פי "ג ע"תלמוד שם י



 השוערים במקדש–12לבני קרח

 ֶבן ֹקֵרא ְמֶשֶלְמָיהּוְלַמְחְלקֹות ְלֹשֲעִרים ַלָקְרִחים : יט.א, ו"דברי הימים א כ

:ְוִלְבֵני ְמָרִריַהָקְרִחיֵאֶלה ַמְחְלקֹות ַהֹּׁשֲעִרים ִלְבֵני ... ִמן ְבֵני ָאָסף

 

דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

(“Sitz in der Literatur”)

(“Sitz im Leben”)

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




נ"ק-'מזמורים א

The Book of Psalms

Interpretation &
Teachings

30 lectures
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Summary
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•Symmetry Structure of Books II-III & their messages

•Use of להים-א in Mizmorim 42-83 

•David collections D1 (3-41) vs. D2 (51-72).

•Sons of Korach collections K1 (42-49) vs. K2 (84-85; 87-88).

•Asaf collections A1 (50), A2 (73-83).


