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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
www.tehillim.org.il)נמצא באתר )
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 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 

Reבעל תשובה= דוד 



 יר ַלה12–אסף במקדש  ' משוררי ְמֻלְמֵדי שִׁ

י : ט-ז, ה"דברי הימים א כ ה ִלְבנֵּ א ַלֲעֹבדָּ בָּ י ַהצָּ רֵּ ִויד ְושָּ ל דָּ ףַוַיְבדֵּ סָּ אָּ

ן ימָּ ִלים ְבִכֹנרֹותַהִנְבִאיםִוידּותּוןְוהֵּ ִיםִבְנבָּ ם ִעם  ... ּוִבְמִצְלתָּ רָּ ַוְיִהי ִמְספָּ

יֶהם  י ִשיר ַלהֲאחֵּ ִבין' ְמֻלְמדֵּ ל ַהמֵּ ִבין ִעם ַתְלִמיד... כָּ דֹול מֵּ ֹטן ַכגָּ א : ַכקָּ צֵּ ַויֵּ

ִראשֹון  ל הָּ ףַהגֹורָּ סָּ ִני ְלאָּ ף ְגַדְליָּהּו ַהשֵּ רְליֹוסֵּ שָּ ים עָּ יו ְשנֵּ נָּ יו ּובָּ :הּוא ְוֶאחָּ

; "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

ְרִחים : יט.א, ו"דברי הימים א כ א ְמֶשֶלְמיָּהּוְלַמְחְלקֹות ְלֹשֲעִרים ַלקָּ  ֶבן ֹקרֵּ

ף סָּ י אָּ י ... ִמן ְבנֵּ ֶלה ַמְחְלקֹות ַהֹשֲעִרים ִלְבנֵּ ְרִחיאֵּ ִריַהקָּ י ְמרָּ :ְוִלְבנֵּ

 

דוד המלך מוקף במקדש מהלויים אסף ובני קרח

(“Sitz in der Literatur”)

(“Sitz im Leben”)
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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

ִודא   ַח ִמְזמֹור ְלדָּ :ַלְמַנצֵּ

ִביא  ב   ן ַהנָּ תָּ יו נָּ לָּ ַבעְבבֹוא אֵּ א ֶאל ַבת שָּ :ַכֲאֶשר בָּ

ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָך  ג   נֵּ יחָּ עָּ ה ְפשָּ :ְכֹרב ַרֲחֶמיָך ְמחֵּ

ִניֶהֶרב ד   ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ִנימֵּ אִתי ַטֲהרֵּ ַחטָּ :ּומֵּ

ע ה   דָּ ַעי ֲאִני אֵּ ִמידִכי ְפשָּ אִתי ֶנְגִדי תָּ :ְוַחטָּ

אִתי  ו  טָּ ִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך חָּ יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ ְוהָּ

ְבֶרָך   ְפֶטָךְלַמַען ִתְצַדק ְבדָּ :ִתְזֶכה ְבשָּ

ְלִתי ז   וֹון חֹולָּ ן ְבעָּ ְטא הֵּ :ִאִמיֶיֱחַמְתִניּוְבחֵּ

ַפְצתָּ ַבֻטחֹות ח   ן ֱאֶמת חָּ ִניהֵּ ה תֹוִדיעֵּ ְכמָּ ֻתם חָּ :ּוְבסָּ

ִניט   ר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְוֶאְטהָּ ִניְבאֵּ :ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ה י  שֹון ְוִשְמחָּ ִני שָּ מֹות ַתְשִמיעֵּ ְלנָּה ֲעצָּ גֵּ :ִדִכיתָּ תָּ

י יא  אָּ ֲחטָּ ֶניָך מֵּ ר פָּ הַהְסתֵּ ל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ :ְוכָּ

א ִלי ֱאֹלִהים  יב הֹור ְברָּ ב טָּ ש ְבִקְרִבילֵּ כֹון ַחדֵּ :ְורּוַח נָּ

ֶניָך  יג ִני ִמְלפָּ ְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִמֶמִניִתַקח ַאל קָּ

ה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך  יד ִשיבָּ ה הָּ ִניְורּוַח ְנִדיבָּ :ִתְסְמכֵּ

ֶכיָך  טו ה ֹפְשִעים ְדרָּ ֶליָך יָּשּובּוֲאַלְמדָּ ִאים אֵּ :ְוַחטָּ

ִמים טז ִני ִמדָּ יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ֶתָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדקָּ ִתי ְתַרנֵּ :ְתשּועָּ

ח יז ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ֶתָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדנָּ :ְתִהלָּ

נָּה ַתְחֹפץִכי לֹא יח ה לֹא ִתְרֶצהֶזַבח ְוֶאתֵּ :עֹולָּ

ה  יט  רָּ י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשבָּ ר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבֶזהִזְבחֵּ ב ִנְשבָּ :לֵּ

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון כ   יִטיבָּ ִםהֵּ לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

ז כא ִריםַתְחֹפץאָּ ז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך פָּ ִליל אָּ ה ְוכָּ י ֶצֶדק עֹולָּ :ִזְבחֵּ

א"מזמור נ

:  פתיח

חטא דוד  

ובת שבע  

כפרה

וטהרה  

מהחטא

בעבר

טהרה  

לבריאה  

חדשה  

לעתיד

חזון 

העתיד

:  כ, א"תהלים נ

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון   יִטיבָּ הֵּ

ִם לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ



ִודא   ַח ִמְזמֹור ְלדָּ :ַלְמַנצֵּ

ִביא  ב  ן ַהנָּ תָּ יו נָּ לָּ ַבעְבבֹוא אֵּ א ֶאל ַבת שָּ :ַכֲאֶשר בָּ

ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָך  ג  נֵּ יחָּ עָּ ה ְפשָּ :ְכֹרב ַרֲחֶמיָך ְמחֵּ

ִניֶהֶרב ד  ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ִנימֵּ אִתי ַטֲהרֵּ ַחטָּ :ּומֵּ

ע ה  דָּ ַעי ֲאִני אֵּ ִמידִכי ְפשָּ אִתי ֶנְגִדי תָּ :ְוַחטָּ

אִתי  ו   טָּ ִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך חָּ יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ ְוהָּ

ְבֶרָך   ְפֶטָךְלַמַען ִתְצַדק ְבדָּ :ִתְזֶכה ְבשָּ

ְלִתי ז   וֹון חֹולָּ ן ְבעָּ ְטא הֵּ :ִאִמיֶיֱחַמְתִניּוְבחֵּ

ַפְצתָּ ַבֻטחֹות ח   ן ֱאֶמת חָּ ִניהֵּ ה תֹוִדיעֵּ ְכמָּ ֻתם חָּ :ּוְבסָּ

ִניט   ר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְוֶאְטהָּ ִניְבאֵּ :ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ה י   שֹון ְוִשְמחָּ ִני שָּ מֹות ַתְשִמיעֵּ ְלנָּה ֲעצָּ גֵּ :ִדִכיתָּ תָּ

י יא   אָּ ֲחטָּ ֶניָך מֵּ ר פָּ הַהְסתֵּ ל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ :ְוכָּ

א ִלי ֱאֹלִהים  יב הֹור ְברָּ ב טָּ ש ְבִקְרִבילֵּ כֹון ַחדֵּ :ְורּוַח נָּ

ֶניָך  יג ִני ִמְלפָּ ְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִמֶמִניִתַקח ַאל קָּ

ה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך  יד ִשיבָּ ה הָּ ִניְורּוַח ְנִדיבָּ :ִתְסְמכֵּ

ֶכיָך  טו ה ֹפְשִעים ְדרָּ ֶליָך יָּשּובּוֲאַלְמדָּ ִאים אֵּ :ְוַחטָּ

ִמים טז ִני ִמדָּ יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ֶתָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדקָּ ִתי ְתַרנֵּ :ְתשּועָּ

ח יז ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ֶתָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדנָּ :ְתִהלָּ

נָּה ַתְחֹפץִכי לֹא יח ה לֹא ִתְרֶצהֶזַבח ְוֶאתֵּ :עֹולָּ

ה  יט   רָּ י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשבָּ ר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבֶזהִזְבחֵּ ב ִנְשבָּ :לֵּ

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון כ  יִטיבָּ ִםהֵּ לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

ז כא ִריםַתְחֹפץאָּ ז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך פָּ ִליל אָּ ה ְוכָּ י ֶצֶדק עֹולָּ :ִזְבחֵּ

ב רלֵּ ִנְשבָּ

ב הֹורלֵּ טָּ

רּוחַ 

ה   רָּ ִנְשבָּ

כֹוןְורּוחַ  נָּ

ְדְשָךְורּוחַ  קָּ

הְורּוחַ  ְנִדיבָּ

א"מזמור נ

:  פתיח

חטא דוד  

ובת שבע  

כפרה

וטהרה  

מהחטא

בעבר

טהרה  

לבריאה  

חדשה  

לעתיד

חזון  

העתיד

חלוקת המזמור ושירשורים פנימיים

ה   ֲאַלְמדָּ

ֶכיָך  ֹפְשִעים ְדרָּ

ִאים ֶליָך  ְוַחטָּ אֵּ

יָּשּובּו

ַעיִכי  ֲאִני ְפשָּ

אִתיֵאָדע ְוַחטָּ

ִמיד ֶנְגִדי תָּ

קשרים עם ספרים אחרים  

ִביאְבבֹוא ן ַהנָּ תָּ יו נָּ לָּ אַכֲאֶשר אֵּ ַבעבָּ ֶאל ַבת שָּ

אִתי ַחטָּ ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

אִתי ִמידְוַחטָּ ֶנְגִדי תָּ

ִאים ְוַחטָּ

ֶליָך  אֵּ

יָּשּובּו

אִתיְלָך ְלַבְדָך  טָּ חָּ

ְטא ֶיֱחַמְתִני ִאִמיּוְבחֵּ

ִני ְתַחְטאֵּ

זֹוב   ְבאֵּ
ר ְוֶאְטהָּ

ר   ַהְסתֵּ

ֶניָך פָּ
י אָּ ֲחטָּ מֵּ

ל ֲעֹוֹנַתי  הְוכָּ ְמחֵּ

הְכֹרב ַרֲחֶמיָך  יְמחֵּ עָּ ְפשָּ

ִני ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ִניֶהֶרב  ֲעֹוִניַכְבסֵּ מֵּ

ַעיִכי עֲאִניְפשָּ דָּ אֵּ

ה  ְכמָּ ֻתם חָּ ִניּוְבסָּ תֹוִדיעֵּ

זֹוב  ִני ְבאֵּ רְתַחְטאֵּ ְוֶאְטהָּ

אִתי  ַחטָּ ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

ִני  ַתְשִמיעֵּ

שֹון שָּ

ה ְוִשְמחָּ

ה   ִשיבָּ הָּ

ְששֹוןִלי 

ִיְשֶעָך

י ֱאֹלִהים   ִזְבחֵּ

ה  רּוחַ  רָּ ִנְשבָּ

ב ר  לֵּ ִנְשבָּ

ְוִנְדֶכה

ֱאֹלִהים לֹא  

:ִתְבֶזה

ה   ְלנָּ גֵּ תָּ
מֹות  ִדִכיתָּ ֲעצָּ

ב א  לֵּ הֹור ְברָּ טָּ

ִלי ֱאֹלִהים

כֹוןְורּוחַ  ... נָּ

ְדְשָךְורּוחַ  ...  קָּ

הְורּוחַ  ְנִדיבָּ

אִתי   ַחטָּ ּומֵּ

ִני ַטֲהרֵּ

ִני   ְתַחְטאֵּ

זֹוב ְבאֵּ
ר ְוֶאְטהָּ

ב  הֹורלֵּ טָּ

א ִלי   ְברָּ
ֱאֹלִהים

ְלַמַען  

ִתְצַדק

ְבֶרָך ְבדָּ

ן  ְתַרנֵּ

ְלשֹוִני 
ֶתָך ִצְדקָּ

ז ַתְחֹפץ  אָּ

י   ִזְבחֵּ
ֶצֶדק

ה  יִטיבָּ ז  ...ִבְרצֹוְנָךהֵּ אָּ

יַתְחֹפץ הֶצֶדק ִזְבחֵּ עֹולָּ

ֶזַבחַתְחֹפץִכי לֹא 

ה  נָּ הְוֶאתֵּ ִתְרֶצהלֹא עֹולָּ

ן ֱאֶמת   הֵּ

ַפְצתָּ  חָּ
ַבֻטחֹות

סמיכות המזמור בספר תהלים 

ֶחיָךלֹא ַעל : ט-ח', נ ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך ְזבָּ
ִמיד יְתָך : ְלֶנְגִדי תָּ רלֹא ֶאַקח ִמבֵּ ...פָּ

ז ַתְחֹפץ : כא, א"נ יאָּ הֶצֶדק ִזְבחֵּ עֹולָּ

ז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך  ִליל אָּ ִריםְוכָּ פָּ

ִמידְועֹוֹלֶתיָך:  ח', נ אִתי :  ה, א"נְלֶנְגִדי תָּ ִמידְוַחטָּ ֶנְגִדי תָּ

ה ִפיָך: יט', נ עָּ ַלְחתָּ ְברָּ הּוְלשֹוְנָךשָּ :ַתְצִמיד ִמְרמָּ
ן : יז-טז, א"נ ֶתָךְלשֹוִניְתַרנֵּ ח : ִצְדקָּ ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ַיִגיד  ּוִפיֲאֹדנָּ

ֶתָך :ְתִהלָּ
ַמִים : ח.ו', נ ֶחיָךלֹא ַעל ...ִצְדקֹוַוַיִגידּו שָּ ז : ... כא, א"נאֹוִכיֶחָך  ְזבָּ י ֶצֶדק ַתְחֹפץאָּ ִזְבחֵּ

ַמִים : ז-ו', נ טִכי ֱאֹלִהים ִצְדקֹוַוַיִגידּו שָּ הֹשפֵּ הִש : הּוא ֶסלָּ הַוֲאַדבֵּ יַעִמ ְמעָּ ...רָּ
ְבֶרָךִתְצַדקְלַמַען : ו, א"נ ִתְזֶכה  ְבדָּ

ְפֶטָך ְבשָּ

ה : כג', נ ַח תֹודָּ ְנִניֹזבֵּ ם ְיַכְבדָּ ה ִלי ְששֹון : טו-יד, א"נ:ֱאֹלִהיםְביֵַּשעַאְרֶאנּוֶדֶרְךְושָּ ִשיבָּ ה ֹפְשִעים ... ִיְשֶעָךהָּ ֶכיָךֲאַלְמדָּ ְדרָּ



ןֶאת'הַלחְש ַויִ ( א: )ב"יבשמואל תָּ יובֹאַויָּ ִודדָּ ֶאלנָּ לָּ ֹ אֵּ אֶמרַוי

יְש לֹו ִש נֵּ יּויםֲאנָּ תִעירבְ הָּ דֶאחָּ ִש ֶאחָּ דירעָּ אשְוֶאחָּ (  ב):רָּ

ִש  יָּהירְלעָּ רצֹאןהָּ קָּ ש( ג):ְמֹאדהַהְרבֵּ ּובָּ רָּ יןְולָּ ִאםִכיֹכלאֵּ

נָּהרֲאשֶ הְקַטנָּ ַאַחתהְבשָּ כִ  יובָּ ְוִעםִעמֹולְגדַ ַוִת הָּ ַוְיַחיֶ קָּ וַיְחדָּ נָּ

יקֹוֶתהִתְש סֹוּוִמכֹ תֹאַכלתֹוִמפִ  בִתְש ּוְבחֵּ (  ד):ַבתכְ לֹוִהיַוְת כָּ

ֶלְךבֹאַויָּ  ִש ְלִאישהֵּ ַקַחתְחֹמלַויַ ירֶהעָּ ֹ לָּ רֹוּוִמבְ אנֹוִמצ ַלֲעשֹותקָּ

חַ  ֹארֵּ ִאישתְבשַ כִ ֶאתַקחַויִ לֹואַהבָּ לָּ אשהָּ רָּ ִאישהָּ ֲעשֶ ַויַ הָּ לָּ

יואַהבָּ  לָּ ֹ ְמֹאדִאישבָּ ִודדָּ ַאףַחרַויִ ( ה):אֵּ ןֶאלאֶמרַוי תָּ 'הַחינָּ

ֶותֶבןִכי ִאישמָּ ֹעשֶ הָּ םְישַ הְבשָּ ַהכִ ְוֶאת( ו):זֹאתההָּ לֵּ

ֶקבִיםְעתָּ ַאְרבַ  שָּ רֲאשֶ עֵּ רַהדָּ ֶאתהעָּ ללֹארֲאשֶ ְוַעלהַהזֶ בָּ מָּ :חָּ

ֹ ( ז) ןאֶמרַוי תָּ ִאישהַאתָּ ִודדָּ ֶאלנָּ ַמרֹכההָּ יְיֹקוָּקאָּ לִיְש ֱאֹלהֵּ אֵּ רָּ

ֹנִכי לִיְש ַעלְלֶמֶלְךיָךְחִת ְמשַ אָּ אֵּ ֹנִכירָּ :אּולשָּ דִמיַ יָךְלִת ִהצַ ְואָּ

הוֶָּאְת (ח) יֶקָךבְ ֲאֹדֶניָךיְנשֵּ ְוֶאתֲאֹדֶניָךיתבֵּ ֶאתְלָךנָּ הוֶָּאְת חֵּ נָּ

לִיְש יתבֵּ ֶאתְלָך אֵּ הרָּ טְוִאםִויהּודָּ הְמעָּ נָּ כָּ ְלָךְוֹאִספָּ ההֵּ

נָּ  הֵּ ַרעַלֲעשֹות'הַברְד ֶאתִזיתָּ בָּ ַמדּועַ ( ט):הְוכָּ יַניבְ הָּ תעֵּ אֵּ

ַקְחתָּ תֹוִאְש ְוֶאתַבֶחֶרביתָּ ִהכִ יַהִחִת האּוִריָּ  ְוֹאתֹוהְלִאשָּ ְלָךלָּ

ַרְגתָּ  יבְ ֶחֶרבבְ הָּ ֹ ( יג:... )ַעמֹוןנֵּ ןֶאלִודדָּ אֶמרַוי תָּ אִתינָּ טָּ 'הלַ חָּ

ֹ ס ןאֶמרַוי תָּ מּותלֹאאְתָךַחטָּ ֶהֱעִביר' הַגםִודדָּ ֶאלנָּ (  טז... ):תָּ

ֱאֹלִהיםֶאתִודדָּ שַוְיַבקֵּ  םַויָּ ַערַהנָּ ַעדבְ הָּ אצֹוםִודדָּ צָּ ןּובָּ ְולָּ

הַכבְושָּ  ְרצָּ ֹ ( כב... ):אָּ ִכיהוֶָּאְבכֶ יַצְמִת ַחיֶלדַהיֶ עֹודבְ אֶמרַוי

ַמְרִת  עַ ִמייאָּ תהְוַעתָּ ( כג):ֶלדַהיָּ ְוַחי'הִניְוַחנַ יֹודֵּ מָּ מֵּ ֶזההלָּ

םֲאִני ְךֲאִניעֹודיבֹוַלֲהִש ַהאּוַכלצָּ יוֹהלֵּ לָּ ייָּשּובלֹאְוהּואאֵּ לָּ :אֵּ

ם( כד) תִודדָּ ַוְיַנחֵּ ֶליהָּ בֹאַויָּ תֹוִאְש ַבעשֶ ַבתאֵּ ּהִעמָּ ְשַכבַויִ אֵּ

ןֶלדַותֵּ  אַוִת ויקראבֵּ בֹו'הוַ ֹלֹמהְש מֹוְש ֶאתְקרָּ (  כה):ֲאהֵּ

ןַידבְ ַלחְש ַויִ  תָּ אַויִ ִביאַהנָּ נָּ : 'הֲעבּורבַ ְיִדיְדיָּּהמֹוְש ֶאתְקרָּ

...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.

t 

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. 



בית שניבית ראשון

א"תהלים נ

תשובת דוד ותפילותיו אחרי חטאו עם בת שבע. 1
חברתיים, מוסריים, פסיכולוגיים, ערכים דתיים: עולמו הפנימי•

ח-אֲ "קבלה לעתיד , תשובה, וידוי• ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ..."  ֹדנָּ

תשובתו האישית תביא להחזרה בתשובה   •

לבניין חומות ירושלים  , של פושעים אחרים

ולחידוש העבודה במקדש  

ב"י-א"שמואל ב י

סיפור חטא דוד עם בת שבע. 1
עובדות •

שתיקתו של דוד•

חטאו ומקבל עליו את העונשדוד מודה ב•

ידידיה= לידת שלמה •

מילים מקבילות. 2

ב"י-א"שמואל ב י

מילים מקבילות. 2

(  ב"ע-א"נ)ההקשר וסוף טוב של האוסף השני לדוד . 3
ְלָפֶניָך  "תשובת דוד על חטא בת שבע : מסגרת• י מִׁ יֵכנִׁ ַאל ַתְשלִׁ

ְקָנה"וחתימה ( יג, א"נ... " ) י ְלֵעת זִׁ יֵכנִׁ (ט, א"ע)..."ַאל ַתְשלִׁ

(ב"ע)האוסף חותם בתפילת דוד להצלחת מלכות שלמה בנו •

המזמור חותם בתפילה לבניין חומות ירושלים והמקדש וחידוש•   

(ע"ראב)אשר מתאים לתקופת שיבת ציון , הקרבנות

:  הסיפורוב של ההקשר וסוף ט. 3
סיפורי דוד המלך•

(ידידיה)לידת שלמה •

א"תהלים נ

:  המשך הסיפור\השלכות . 4
ש המקדש נבנה  "שלמה בונה את המקדש ובימי בי•

(ע"כא לפי ראב-כ, א"נ)מחדש בתקופת עזרה ונחמיה

ב"י-א"שמואל ב י

:  המשך הסיפור\השלכות . 4
ָדם ָלֹרב ָשַפְכָת  ( "ח, ב"א כ"דה)דוד לא בונה את המקדש •

ים  ים ַרבִׁ י ָדמִׁ י כִׁ ְשמִׁ ת לִׁ ְבֶנה ַביִׁ יָת לֹא תִׁ ְלָחמֹות ְגֹדלֹות ָעשִׁ ּומִׁ

"ָשַפְכָת ַאְרָצה ְלָפָני



ִודא   ַח ִמְזמֹור ְלדָּ :ַלְמַנצֵּ

ִביא  ב  ן ַהנָּ תָּ יו נָּ לָּ ַבעְבבֹוא אֵּ א ֶאל ַבת שָּ :ַכֲאֶשר בָּ

ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָך  ג  נֵּ הְכֹרב ַרֲחֶמיָך חָּ יְמחֵּ עָּ :ְפשָּ

ִניֶהֶרב ד  ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ אִתי מֵּ ַחטָּ ִניּומֵּ :ַטֲהרֵּ

ַעי ֲאִני ה  עִכי ְפשָּ דָּ ִמידאֵּ אִתי ֶנְגִדי תָּ :ְוַחטָּ

אִתי  ו   טָּ ִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך חָּ יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ ְוהָּ

ְבֶרָך   ְפֶטָךְלַמַען ִתְצַדק ְבדָּ :ִתְזֶכה ְבשָּ

ְלִתי ז   וֹון חֹולָּ ן ְבעָּ ְטא הֵּ :ִאִמיֶיֱחַמְתִניּוְבחֵּ

ַפְצתָּ ַבֻטחֹות ח   ן ֱאֶמת חָּ ה הֵּ ְכמָּ ֻתם חָּ ִניּוְבסָּ :תֹוִדיעֵּ

זֹוב ט   ִני ְבאֵּ רְתַחְטאֵּ ִניְוֶאְטהָּ :ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ה י   שֹון ְוִשְמחָּ ִני שָּ מֹות ַתְשִמיעֵּ ְלנָּה ֲעצָּ גֵּ :ִדִכיתָּ תָּ

י יא   אָּ ֲחטָּ ֶניָך מֵּ ר פָּ ל ֲעֹוֹנַתי ַהְסתֵּ הְוכָּ :ְמחֵּ

א ִלי ֱאֹלִהים  יב הֹור ְברָּ ב טָּ ש ְבִקְרִבילֵּ כֹון ַחדֵּ :ְורּוַח נָּ

ֶניָך  יג ִני ִמְלפָּ ְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִמֶמִניִתַקח ַאל קָּ

ה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך  יד ִשיבָּ ה הָּ ִניְורּוַח ְנִדיבָּ :ִתְסְמכֵּ

ֶכיָך  טו ה ֹפְשִעים ְדרָּ ֶליָך יָּשּובּוֲאַלְמדָּ ִאים אֵּ :ְוַחטָּ

ִמים טז ִני ִמדָּ יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ֶתָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדקָּ ִתי ְתַרנֵּ :ְתשּועָּ

ח יז ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ֶתָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדנָּ :ְתִהלָּ

נָּה ַתְחֹפץִכי לֹא יח ה לֹא ִתְרֶצהֶזַבח ְוֶאתֵּ :עֹולָּ

ה  יט   רָּ י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשבָּ ר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבֶזהִזְבחֵּ ב ִנְשבָּ :לֵּ

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון כ  יִטיבָּ ִםהֵּ לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

ז כא ִריםַתְחֹפץאָּ ז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך פָּ ִליל אָּ ה ְוכָּ י ֶצֶדק עֹולָּ :ִזְבחֵּ

א"מזמור נ

ל ֲעֹוֹנַתי  הְוכָּ ְמחֵּ

הְכֹרב ַרֲחֶמיָך  יְמחֵּ עָּ ְפשָּ

ִני ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ִניֶהֶרב  ֲעֹוִניַכְבסֵּ מֵּ

ַעיִכי עֲאִניְפשָּ דָּ אֵּ

ה  ְכמָּ ֻתם חָּ ִניּוְבסָּ תֹוִדיעֵּ

זֹוב  ִני ְבאֵּ רְתַחְטאֵּ ְוֶאְטהָּ

אִתי  ַחטָּ ִניּומֵּ ַטֲהרֵּ

חלוקת המזמור  
ושירשורים פנימיים

ֹ : כב, ב"שמואל ב י יַצְמִת ַחיֶלדַהיֶ עֹודבְ אֶמרַוי

ַמְרִת ִכיהוֶָּאְבכֶ  עַ ִמייאָּ :ֶלדַהיָּ ְוַחי'הִניְוַחנַ יֹודֵּ

קשרים עם ספרים אחרים  

ִני נֵּ חָּ

ִזיתָּ ֶאת ְדַבר ה: יג.ט, ב"שמואל ב י יַני' ַמדּוַע בָּ ַרע ְבעֵּ ן ...ַלֲעשֹות הָּ תָּ ִוד ֶאל נָּ אִתיַויֹאֶמר דָּ טָּ ...'הלַ חָּ אִתיְלָך ְלַבְדָך ו   טָּ ִשיִתי חָּ יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ ְוהָּ



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 

אִתי: "א"מדרש תהלים מזמור נ טָּ ְלַמַען ִתְצַדק  ... ְלָך ְלַבְדָך חָּ

ְבֶרָך למי שנשבר ובא לו אצל רופא  ? למה היה דוד דומה". ְבדָּ

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

אִתי טָּ אם  , למה לא עשיתם תשובה, כשתהא אומר לפושעים, חָּ

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

ַדי ְנֻאם ה"שנאמר , ישראל ְרִתי' ַאֶתם עֵּ חָּ ..."  ְוַעְבִדי ֲאֶשר בָּ

(.י, ג"ישעיהו מ)

ה ְלֻאִמים: "וראה המשך הפסוק)*(  ִגיד ּוְמַצּוֵּ ד ְלאּוִמים ְנַתִתיו נָּ ן עֵּ ". הֵּ

ַלי ִשְמעּו : "הקשר לדוד מפורש בפסוק הקודם שם ְזְנֶכם ּוְלכּו אֵּ ַהטּו אָּ

ִנים ִוד ַהֶנֱאמָּ י דָּ ם ַחְסדֵּ ֶכם ְבִרית עֹולָּ ה לָּ :"ּוְתִחי ַנְפְשֶכם ְוֶאְכְרתָּ

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 fell 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

ִודְנֻאם" לֻהַקםַהֶגֶברּוְנֻאםִיַשיֶבןדָּ ,ג"כ'בשמואל)"עָּ

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

ו ַמְשִכיל  , אינו אלא טועה-חטא  כָּ ל ְדרָּ ִוד ְלכָּ שנאמר ַוְיִהי דָּ

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

ִזיתָּ ֶאת ְדַבר ה'אלא מה אני מקיים ? ושכינה עמו '  ַמדּוַע בָּ

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

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

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון   יִטיבָּ הֵּ

ִם לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

נחמיה רואה את חומות  

מתעורר  , ירושלים

לפעול למען בניין  

ומנהיג את שיבת ציון

ר"ובישלמהבימי

ן:א',גאמלכים ִיםֶמֶלְךַפְרֹעהֶאתְשֹלֹמהַוִיְתַחתֵּ ִודִעירֶאלַוְיִביֶאהָּ ַפְרֹעהַבתֶאתַוִיַקחִמְצרָּ יתֹוֶאתִלְבנֹותַכֹּלתֹוַעדדָּ יתְוֶאתבֵּ חֹוַמתְוֶאת'הבֵּ

ַלִם ִביבְירּושָּ :סָּ

הֲאֶשרַהַמסְדַברְוֶזה:טו',טאמלכים יתֶאתִלְבנֹותְשֹלֹמהַהֶמֶלְךֶהֱעלָּ יתֹוְוֶאת'הבֵּ תַהִמלֹואְוֶאתבֵּ ִםחֹוַמתְואֵּ לָּ ֹצרְוֶאתְירּושָּ ֶזרְוֶאתְמִגדֹוְוֶאתחָּ :גָּ

ת:(כג,ה"כבהימיםדברי)יג,ד"יבמלכים הֶמֶלְךֲאַמְציָּהּוְואֵּ שֶבןְיהּודָּ ַפשֲאַחְזיָּהּוֶבןְיהֹואָּ שתָּ לֶמֶלְךְיהֹואָּ אֵּ יתִיְשרָּ ֶמשְבבֵּ בֹאשָּ ַלִםַויָּ ְירּושָּ

ַלִםְבחֹוַמתַוִיְפֹרץ אֹותַאְרַבעַהִפנָּהַשַערַעדֶאְפַרִיםְבַשַערְירּושָּ המֵּ :ַאמָּ

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון ִתְבֶנה  יִטיבָּ ִםהֵּ לָּ :חֹומֹות ְירּושָּ

ר"ביחורבן

ַלִםחֹוֹמתְוֶאת:(ח,ט"לירמיה)י,ה"כבמלכים ִביבְירּושָּ ְתצּוסָּ לנָּ ילכָּ ִחיםַרבֲאֶשרַכְשִדיםחֵּ :ַטבָּ

יתְוֶאת:ח,ט"לירמיהו יתְוֶאתַהֶמֶלְךבֵּ םבֵּ עָּ ְרפּוהָּ שַהַכְשִדיםשָּ אֵּ ַלִםֹחמֹותְוֶאתבָּ צּוְירּושָּ תָּ :נָּ

יתֶאתַוִיְשְרפּו:יט,ו"לבהימיםדברי ֱאֹלִהיםבֵּ תַוְיַנְתצּוהָּ ִםחֹוַמתאֵּ לָּ לְירּושָּ ְרפּוַאְרְמנֹוֶתיהָּ ְוכָּ ששָּ אֵּ לבָּ יְוכָּ :ְלַהְשִחיתַמֲחַמֶדיהָּ ְכלֵּ

ציוןשיבתחזון

חּורִיְבַעלִכי:ו-ה,ב"סישעיהו הבָּ לּוְךְבתּולָּ ִיְךִיְבעָּ נָּ ןּוְמשֹושבָּ תָּ הַעלחָּ ַלִיְךיִָּשישַכלָּ ִיְךעָּ ַלִםחֹוֹמַתִיְךַעל:ֱאֹלהָּ לֹשְמִריםִהְפַקְדִתיְירּושָּ לַהיֹוםכָּ ְוכָּ

ה ִמידַהַלְילָּ ִמיַאל'הֶאתַהַמְזִכִריםֶיֱחשּולֹאתָּ ֶכםדֳּ :לָּ

ה:כ,א"נתהלים יִטיבָּ ִםחֹומֹותִתְבֶנהִציֹוןֶאתִבְרצֹוְנָךהֵּ לָּ :ְירּושָּ

ִריםִליַויֹאְמרּו:ג',אנחמיה םַהְשִביִמןִנְשֲארּוֲאֶשרַהִנְשאָּ הַבְמִדינָּהשָּ עָּ הְברָּ הְגֹדלָּ ַלִםְוחֹוַמתּוְבֶחְרפָּ ֶצתְירּושָּ ֶריהָּ ְמֹפרָּ שִנְצתּוּוְשעָּ אֵּ :בָּ

ה:יג',בנחמיה ְצאָּ הַהַגיאְבַשַערוָּאֵּ יְוֶאלַלְילָּ יןְפנֵּ ַאְשֹפתַשַערְוֶאלַהַתִניןעֵּ רוֱָּאִהיהָּ ַלִםְבחֹוֹמתשֹבֵּ םֲאֶשרְירּושָּ ֶריהָּ ְפרּוִציםהֵּ שֻאְכלּוּוְשעָּ אֵּ ...בָּ

ֶהםוָּאֹוַמר:יז',בנחמיה הֹרִאיםַאֶתםֲאלֵּ עָּ רָּ ּהֲאַנְחנּוֲאֶשרהָּ ַלִםֲאֶשרבָּ הְירּושָּ בָּ ֶריהָּ ֲחרֵּ שִנְצתּוּוְשעָּ אֵּ ַלִםחֹוַמתֶאתְוִנְבֶנהְלכּובָּ עֹודִנְהֶיהְולֹאְירּושָּ

ה :ֶחְרפָּ

ַמעַכֲאֶשרַוְיִהי:א',דנחמיה הַסְנַבַלטשָּ ַעְרִביםְוטֹוִביָּ ַעֹמִניםְוהָּ ַאְשדֹוִדיםְוהָּ הִכיְוהָּ ְלתָּ העָּ ַלִםְלֹחמֹותֲארּוכָּ לּוִכיְירּושָּ חֵּ םַהְפֻרִציםהֵּ תֵּ ֶהםַוִיַחרְלִהסָּ לָּ

:ְמֹאד

ַלִםחֹוַמתּוַבֲחֻנַכת:כח-כז,ב"ינחמיה לַהְלִוִיםֶאתִבְקשּוְירּושָּ םִמכָּ םְמקֹוֹמתָּ ִםַלֲהִביאָּ לָּ הַלֲעשֹתִלירּושָּ הֲחֻנכָּ ִליםְמִצְלַתִיםּוְבִשירּוְבתֹודֹותְוִשְמחָּ ְנבָּ

ְספּו:ּוְבִכֹנרֹות אָּ יַויֵּ רּוִמןַהְמֹשְרִריםְבנֵּ ַלִםְסִביבֹותַהִככָּ יּוִמןְירּושָּ ִתיַחְצרֵּ :ְנֹטפָּ

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



ִודא   ַח ִמְזמֹור ְלדָּ :ַלְמַנצֵּ

ִביא  ב  ן ַהנָּ תָּ יו נָּ לָּ ַבעְבבֹוא אֵּ א ֶאל ַבת שָּ :ַכֲאֶשר בָּ

ִני ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָך  ג  נֵּ יחָּ עָּ ה ְפשָּ :ְכֹרב ַרֲחֶמיָך ְמחֵּ

ִניֶהֶרב ד  ֲעֹוִני  ַכְבסֵּ ִנימֵּ אִתי ַטֲהרֵּ ַחטָּ :ּומֵּ

ע ה  דָּ ַעי ֲאִני אֵּ ִמידִכי ְפשָּ אִתי ֶנְגִדי תָּ :ְוַחטָּ

אִתי  ו   טָּ ִשיִתי ְלָך ְלַבְדָך חָּ יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ ְוהָּ

ְבֶרָך   ְפֶטָךְלַמַען ִתְצַדק ְבדָּ :ִתְזֶכה ְבשָּ

ְלִתי ז   וֹון חֹולָּ ן ְבעָּ ְטא הֵּ :ִאִמיֶיֱחַמְתִניּוְבחֵּ

ַפְצתָּ ַבֻטחֹות ח   ן ֱאֶמת חָּ ִניהֵּ ה תֹוִדיעֵּ ְכמָּ ֻתם חָּ :ּוְבסָּ

ִניט   ר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְוֶאְטהָּ ִניְבאֵּ :ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ה י   שֹון ְוִשְמחָּ ִני שָּ מֹות ַתְשִמיעֵּ ְלנָּה ֲעצָּ גֵּ :ִדִכיתָּ תָּ

י יא   אָּ ֲחטָּ ֶניָך מֵּ ר פָּ הַהְסתֵּ ל ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ :ְוכָּ

א ִלי ֱאֹלִהים  יב הֹור ְברָּ ב טָּ ש ְבִקְרִבילֵּ כֹון ַחדֵּ :ְורּוַח נָּ

ֶניָך  יג ִני ִמְלפָּ ְדְשָךְורּוַח ַאל ַתְשִליכֵּ :ִמֶמִניִתַקח ַאל קָּ

ה ִלי ְששֹון ִיְשֶעָך  יד ִשיבָּ ה הָּ ִניְורּוַח ְנִדיבָּ :ִתְסְמכֵּ

ֶכיָך  טו ה ֹפְשִעים ְדרָּ ֶליָך יָּשּובּוֲאַלְמדָּ ִאים אֵּ :ְוַחטָּ

ִמים טז ִני ִמדָּ יֱאֹלִהיםַהִצילֵּ ֶתָךֱאֹלהֵּ ן ְלשֹוִני ִצְדקָּ ִתי ְתַרנֵּ :ְתשּועָּ

ח יז ַתי ִתְפתָּ י ְשפָּ ֶתָךּוִפי ַיִגיד ֲאֹדנָּ :ְתִהלָּ

נָּה ַתְחֹפץִכי לֹא יח ה לֹא ִתְרֶצהֶזַבח ְוֶאתֵּ :עֹולָּ

ה  יט   רָּ י ֱאֹלִהים רּוַח ִנְשבָּ ר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא ִתְבֶזהִזְבחֵּ ב ִנְשבָּ :לֵּ

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון כ  יִטיבָּ ִםהֵּ לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

ז כא ִריםַתְחֹפץאָּ ז ַיֲעלּו ַעל ִמְזַבֲחָך פָּ ִליל אָּ ה ְוכָּ י ֶצֶדק עֹולָּ :ִ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 נֵּ ...  ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָךחָּ

ִשיִתיְלַבְדָך ְלָך יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ אִתי ְוהָּ טָּ ...  חָּ

ר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא  ב ִנְשבָּ ...  ִתְבֶזהלֵּ

ִזיתָּ ַמדּוַע : כב.יג.ט, ב"שמואל ב י ַלֲעשֹות ' ֶאת ְדַבר הבָּ

יַני  ַרע ְבעֵּ ה ַהִחִתי ִהִכיתָּ ַבֶחֶרבהָּ ת אּוִריָּ ִוד ֶאל  ...אֵּ ַויֹאֶמר דָּ
ן  תָּ אִתינָּ טָּ ַע ... 'הלַ חָּ ַמְרִתי ִמי יֹודֵּ ֶלד' הְוַחַנִניִכי אָּ ...ְוַחי ַהיָּ

ֶהם : כו-כה; יט, א"י, ו"יחזקאל ל ַתִתי לָּ בְונָּ ד לֵּ הֶאחָּ שָּ ן ְורּוַח ֲחדָּ ְבִקְרְבֶכםֶאתֵּ

בַוֲהִסֹרִתי  ֶהם לֵּ ַתִתי לָּ ם ְונָּ רָּ ֶאֶבן ִמְבשָּ בהָּ רלֵּ שָּ יֶכם ַמִים ... בָּ ַרְקִתי ֲעלֵּ ְטהֹוִרים  ְוזָּ

יֶכם ּוְטַהְרֶתם  ל ִגלּולֵּ יֶכם ּוִמכָּ רִמֹכל ֻטְמאֹותֵּ ֶכם : ֶאְתֶכםֲאַטהֵּ ַתִתי לָּ שְונָּ דָּ ב חָּ לֵּ

ה שָּ ן ְורּוַח ֲחדָּ בַוֲהִסֹרִתי ֶאת ְבִקְרְבֶכםֶאתֵּ ֶכם לֵּ ַתִתי לָּ ֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם ְונָּ בהָּ רלֵּ שָּ :בָּ

ֹנִכי הּוא : כב, ד"מ; כה, ג"ישעיהו מ ֹנִכי אָּ ֶעיָך אָּ ְוַחטֹאֶתיָךְלַמֲעִני ֹמֶחה ְפשָּ

ִחיִתי.... לֹא ֶאְזֹכר ב מָּ עָּ ֶעיָךכָּ ן ְפשָּ נָּ ַלי ִכי ְגַאְלִתיָךַחטֹאוֶתיָךְוֶכעָּ ה אֵּ ...שּובָּ

ִני: ט, א"תהלים נ ר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְוֶאְטהָּ ְבאֵּ

ִני  ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ַפת : יט-יז, ט"במדבר י ֲעַפר ְשרֵּ א מֵּ מֵּ ְקחּו ַלטָּ אתְולָּ ַתן  ַהַחטָּ ְונָּ

יו ַמִים ַחִיים ֶאל ֶכִלי לָּ ַקח : עָּ זֹובְולָּ ַבל ַבַמִים ִאיש אֵּ הֹורְוטָּ ...  טָּ

ַחץ ַבַמִים ְוִכֶבסַביֹום ַהְשִביִעי ְוִחְטאֹו יו ְורָּ דָּ רְבגָּ הֵּ ֶרבְוטָּ עָּ :בָּ

ת : לו, ח"איוב ל ה ַבֻטחֹותִמי שָּ ְכמָּ ַתן ַלֶשְכִוי ִבינָּהחָּ :  אֹו ִמי נָּ

ה יֹאַמר ה: יח', ישעיהו א ְכחָּ א ְוִנּוָּ '  ְלכּו נָּ

יֶכםִאם ִיְהיּו  אֵּ ִנים ֲחטָּ ַכֶשֶלג ַיְלִבינּוַכשָּ

י: טו.יא.ה.ג, א"תהלים נ עָּ ה ְפשָּ אִתי ... ְמחֵּ ְוַחטָּ

ל ...  הְוכָּ ִאים... ֲעֹוֹנַתי ְמחֵּ ֶליָך ְוַחטָּ יָּשּובּואֵּ

אִתי  : יב.ט.ד, א"תהלים נ ַחטָּ ּומֵּ

ִני ַטֲהרֵּ

זֹוב ...  ִני ְבאֵּ רְתַחְטאֵּ הֹור... ְוֶאְטהָּ ב טָּ לֵּ

א ִלי ֱאֹלִהים  כֹון ְורּוחַ ְברָּ ש ְבִקְרִבינָּ ַחדֵּ

ַפְצתָּ : ח, א"תהלים נ ן ֱאֶמת חָּ ֻתם ַבֻטחֹותהֵּ הּוְבסָּ ְכמָּ חָּ

ִני תֹוִדיעֵּ

:  ט, א"תהלים נ

ִני זֹובְתַחְטאֵּ רְבאֵּ ְוֶאְטהָּ

ִני :ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ִני  : טז, א"תהלים נ ַהִצילֵּ

ִמים ֱאֹלִהים  ִמדָּ

א ִאיש : ז, ז"ט' שמואל ב א צֵּ ַמר ִשְמִעי ְבַקְללֹו צֵּ ִמיםְוֹכה אָּ ַעל ַהדָּ ְוִאיש ַהְבִליָּ

ַלי ְדַבר ה: ח, ה"כ' י א"דבה אֹמר ' ַוְיִהי עָּ םלֵּ מֹות ְגֹדלֹות דָּ ַפְכתָּ ּוִמְלחָּ ֹרב שָּ לָּ
ִשיתָּ לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלְשִמי ִכי  ִמיםעָּ י  דָּ נָּ ה ְלפָּ ַפְכתָּ ַאְרצָּ ַרִבים שָּ

ה ְבִרית : לא-ל, א"ירמיהו ל ית ְיהּודָּ ל ְוֶאת בֵּ אֵּ ית ִיְשרָּ ַרִתי ֶאת בֵּ הְוכָּ שָּ ...  ֲחדָּ

ִתי ...  ַתִתי ֶאת תֹורָּ םנָּ םְוַעל ְבִקְרבָּ הִלבָּ עֹוד ִאיש ֶאת ְיַלְמדּוְולֹא ... ֶאְכֲתֶבנָּ

אֹמר ְדעּו ֶאת ה ִחיו לֵּ הּו ְוִאיש ֶאת אָּ עֵּ ם ְוַעד  ' רֵּ ם יְֵּדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטנָּ ִכי כּולָּ

ם ְנֻאם ְיֹקוָּק ִכי ֶאְסַלח  ם ְגדֹולָּ אתָּ ם ּוְלַחטָּ ר עֹודַלֲעֹונָּ :  לֹא ֶאְזכָּ

ִני : טו.יב.ד, א"תהלים נ ֲעֹוִני  ֶהֶרב ַכְבסֵּ מֵּ

אִתי  ַחטָּ ִניּומֵּ ב... ַטֲהרֵּ א ִלי  לֵּ הֹור ְברָּ טָּ

כֹון  שֱאֹלִהים ְורּוַח נָּ ה: ְבִקְרִביַחדֵּ ֲאַלְמדָּ

ֶליָך יָּשּובּו ִאים אֵּ ֶכיָך ְוַחטָּ :ֹפְשִעים ְדרָּ

א ה' ַוַיֲעֹבר ה: ט-ו, ד"שמות ל יו ַוִיְקרָּ נָּ '  ַעל פָּ

ל ' ה :  ֶוֱאֶמתֶחֶסדֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ַרחּום ְוַחנּון אֵּ

ר  א ֶחֶסדֹנצֵּ ִפים ֹנשֵּ ֲאלָּ ֹוןלָּ העָּ אָּ ...  וֶָּפַשע ְוַחטָּ

ִני: ה-ג, א"תהלים נ נֵּ ְכֹרב  ְכַחְסֶדָךֱאֹלִהים חָּ

ה ַרֲחֶמיָך יְמחֵּ עָּ ִני : ְפשָּ ֲעֹוִניֶהֶרב ַכְבסֵּ מֵּ

אִתי ַחטָּ ִניּומֵּ ַעיִכי : ַטֲהרֵּ ע ְפשָּ דָּ אִתיֲאִני אֵּ ְוַחטָּ

ִמיד :ֶנְגִדי תָּ

שֹותִהְשַמְעִתיָך : ... ז-ו, ח"ישעיהו מ םֲחדָּ ה ּוְנֻצרֹות ְולֹא ְיַדְעתָּ ַעתָּ ה : מֵּ זִנְבְראּוַעתָּ אָּ ...  ְולֹא מֵּ

אִכי ִהְנִני : יח-יז, ה"ישעיהו ס ַמִים בֹורֵּ ִשיםשָּ ֶרץ ֲחדָּ הוָּאָּ שָּ ה ֲחדָּ ִראֹשנֹות ְולֹא ַתֲעֶלינָּ ה הָּ ַכְרנָּ ְולֹא ִתזָּ
ב י ַעד ֲאֶשר ֲאִני : ַעל לֵּ אִכי ִאם ִשישּו ְוִגילּו ֲעדֵּ אִכי ִהְנִני בֹורֵּ שֹושבֹורֵּ ּה מָּ ה ְוַעמָּ ַלִם ִגילָּ :  ֶאת ְירּושָּ

ה ִכי : כא, א"ירמיהו ל בָּ ִקין ַהַבת ַהשֹובֵּ ַתי ִתְתַחמָּ אַעד מָּ רָּ ה' הבָּ שָּ ֶברֲחדָּ ב גָּ ה ְתסֹובֵּ בָּ ֶרץ ְנקֵּ אָּ :  בָּ

ב : יב, א"תהלים נ לֵּ

הֹור  אטָּ ִלי ֱאֹלִהים ְברָּ

כֹון  שְורּוַח נָּ :ְבִקְרִביַחדֵּ

(ל, ד"ראו גם ק)

אְוֶאת:טו,ז"נישעיהו ִליםרּוחַ ְלַהֲחיֹותרּוחַ ּוְשַפלַדכָּ בּוְלַהֲחיֹותְשפָּ ִאיםלֵּ :ִנְדכָּ

ַשחַיַען:ג-א,א"סישעיהו רֹאִתי'המָּ ִויםְלַבשֵּ ַחִניֲענָּ יַלֲחֹבשְשלָּ בְלִנְשְברֵּ ִלְקרֹאלֵּ
:קֹוחַ ְפַקחְוַלֲאסּוִריםְדרֹורִלְשבּוִים

ַדיִהנֵּה:יד,ה"סישעיהו בִמטּוביָֹּרנּוֲעבָּ בִתְצֲעקּוְוַאֶתםלֵּ בִמְכאֵּ ֶברלֵּ רּוחַ ּוִמשֵּ
:ְתיִֵּלילּו

ְכרּו:ט',ויחזקאל יֶכםְוזָּ םִנְשבּוֲאֶשרַבגֹוִיםאֹוִתיְפִליטֵּ םֶאתִנְשַבְרִתיֲאֶשרשָּ ...ִלבָּ

י:יט,א"נתהלים ֱאֹלִהיםִזְבחֵּ

הרּוחַ  רָּ בִנְשבָּ רלֵּ ְוִנְדֶכהִנְשבָּ

גםראו):ִתְבֶזהלֹאֱאֹלִהים

(ג,ז"קמ;כא,ט"ס;יט,ד"ל



ב"ד ע"בבא בתרא י
י "עדוד כתב ספר תהלים

י אדם  "ע: עשרה זקנים
על ידי מלכי , הראשון

י "וע, ועל ידי אברהם, צדק
י "וע, ועל ידי הימן, משה

ועל  , ועל ידי אסף, ידותון
ידי שלשה בני קרח

דוד המלך
(   'קהלת רבה פרשה ז)שיר השירים רבה פרשה ד

אדם  :  עשרה בני אדם אמרו ספר תהלים

;  ושלמה,  ודוד,  משה, ואברהם, הראשון

אילין חמשה , על אילין חמשה לא איתפלגון

: רב ורבי יוחנן? אחרנייתא מאן אינון

ושלשה בני  , וידותון, והימן, אסף: רב אמר

;  ועזרא,  קרח

,  וידותון אחד, והימן, אסף: יוחנן אמר' ר

.ועזרא,  ושלשה בני קרח אחד

עזרא הסופר

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

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון   יִטיבָּ הֵּ

ִם לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

בית שני

א"תהלים נ

בית ראשון
ב"י-א"שמואל ב י

ִני: ז.ו.ג, א"תהלים נ נֵּ ְלָך... ֱאֹלִהים ְכַחְסֶדָךחָּ

ִשיִתיְלַבְדָך  יֶניָך עָּ ַרע ְבעֵּ אִתי ְוהָּ טָּ ב  ... חָּ לֵּ

ר ְוִנְדֶכה ֱאֹלִהים לֹא  ...  ִתְבֶזהִנְשבָּ

ִזיתָּ ַמדּוַע : כב.יג.ט, ב"שמואל ב י ֶאת ְדַבר  בָּ

יַני ' ה ַרע ְבעֵּ ה ַהִחִתי  ַלֲעשֹות הָּ ת אּוִריָּ אֵּ

ַע ...ִהִכיתָּ ַבֶחֶרב ַמְרִתי ִמי יֹודֵּ '  הְוַחַנִניִכי אָּ
ֶלד  ן ... ְוַחי ַהיָּ תָּ ִוד ֶאל נָּ אִתיַויֹאֶמר דָּ טָּ '  הלַ חָּ

ִני : טז, א"תהלים נ ִמיםַהִצילֵּ ֱאֹלִהיםִמדָּ

א ִאיש : ז, ז"ט' שמואל ב א צֵּ ַמר ִשְמִעי ְבַקְללֹו צֵּ ִמיםְוֹכה אָּ ...ַהדָּ

ַלי ְדַבר ה: ח, ה"כ' י א"דבה אֹמר ' ַוְיִהי עָּ םלֵּ מֹות  דָּ ַפְכתָּ ּוִמְלחָּ ֹרב שָּ לָּ
ִשיתָּ לֹא ִתְבֶנה ַבִית ִלְשִמי ִכי  ִמיםְגֹדלֹות עָּ י  דָּ נָּ ה ְלפָּ ַפְכתָּ ַאְרצָּ ַרִבים שָּ

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

ה ִבְרצֹוְנָך ֶאת ִציֹון   יִטיבָּ הֵּ

ִם לָּ :ִתְבֶנה חֹומֹות ְירּושָּ

נחמיה רואה את חומות  

מתעורר  , ירושלים

לפעול למען בניין  

ומנהיג את שיבת ציון

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

זֹוב ...  ִני ְבאֵּ רְתַחְטאֵּ הֹור... ְוֶאְטהָּ ב טָּ א  לֵּ ְברָּ

כֹון ְורּוחַ ִלי ֱאֹלִהים  ש ְבִקְרִבינָּ ַחדֵּ

ֶהם : כו-כה; יט, א"י, ו"יחזקאל ל ַתִתי לָּ בְונָּ ד לֵּ הֶאחָּ שָּ ן ְורּוַח ֲחדָּ בַוֲהִסֹרִתי ְבִקְרְבֶכםֶאתֵּ לֵּ

ֶהם  ַתִתי לָּ ם ְונָּ רָּ ֶאֶבן ִמְבשָּ בהָּ רלֵּ שָּ יֶכם ַמִים ... בָּ ַרְקִתי ֲעלֵּ יֶכם  ְטהֹוִרים ּוְטַהְרֶתם ְוזָּ ִמֹכל ֻטְמאֹותֵּ

יֶכם  ל ִגלּולֵּ רּוִמכָּ ֶכם : ֶאְתֶכםֲאַטהֵּ ַתִתי לָּ הְונָּ שָּ ש ְורּוַח ֲחדָּ דָּ ב חָּ ן לֵּ בַוֲהִסֹרִתי ֶאת ְבִקְרְבֶכםֶאתֵּ לֵּ

ֶכם  ַתִתי לָּ ֶאֶבן ִמְבַשְרֶכם ְונָּ בהָּ רלֵּ שָּ :בָּ

ת : לו, ח"איוב ל ה ַבֻטחֹותִמי שָּ ְכמָּ ַתן ַלֶשְכִוי ִבינָּהחָּ :  אֹו ִמי נָּ
ַפְצתָּ : ח, א"תהלים נ ן ֱאֶמת חָּ ַבֻטחֹותהֵּ

ֻתם  הּוְבסָּ ְכמָּ ִניחָּ תֹוִדיעֵּ

ִני: ט, א"תהלים נ ר  ְתַחְטאֵּ זֹוב ְוֶאְטהָּ ְבאֵּ

ִני  ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ
ה יֹאַמר ה: יח', ישעיהו א ְכחָּ א ְוִנּוָּ יֶכםִאם ִיְהיּו ' ְלכּו נָּ אֵּ ִנים ֲחטָּ ַכֶשֶלג ַיְלִבינּוַכשָּ

ֹנִכי הּוא : כב, ד"מ; כה, ג"ישעיהו מ ֹנִכי אָּ ֶעיָך אָּ ִחיִתי.... לֹא ֶאְזֹכרְוַחטֹאֶתיָךְלַמֲעִני ֹמֶחה ְפשָּ מָּ

ב  עָּ ֶעיָךכָּ ן ְפשָּ נָּ ַלי ִכי ְגַאְלִתיָךַחטֹאוֶתיָךְוֶכעָּ ה אֵּ שּובָּ

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

י עָּ אִתי... ְפשָּ ִמידְוַחטָּ ל ... ֶנְגִדי תָּ ֲעֹוֹנַתי  ְוכָּ

ה ִאים... ְמחֵּ ֶליָך ְוַחטָּ יָּשּובּואֵּ

הֹור : יב, א"תהלים נ ב טָּ אלֵּ ִלי ֱאֹלִהים  ְברָּ

כֹון  שְורּוַח נָּ :ְבִקְרִביַחדֵּ

(ל, ד"ראו גם ק)

שֹותִהְשַמְעִתיָך : ... ז-ו, ח"ישעיהו מ םֲחדָּ ה ּוְנֻצרֹות ְולֹא ְיַדְעתָּ ַעתָּ ה : מֵּ זִנְבְראּוַעתָּ אָּ ...  ְולֹא מֵּ

אִכי ִהְנִני : יח-יז, ה"ישעיהו ס ַמִים בֹורֵּ ִשיםשָּ ֶרץ ֲחדָּ הוָּאָּ שָּ י ַעד ... ֲחדָּ ִכי ִאם ִשישּו ְוִגילּו ֲעדֵּ

אֲאֶשר ֲאִני  אִכי ִהְנִני בֹורֵּ שֹושבֹורֵּ ּה מָּ ה ְוַעמָּ ַלִם ִגילָּ :ֶאת ְירּושָּ

אְוֶאת:טו,ז"נישעיהו ִליםרּוחַ ְלַהֲחיֹותרּוחַ ּוְשַפלַדכָּ בּוְלַהֲחיֹותְשפָּ ִאיםלֵּ :ִנְדכָּ

ַשחַיַען:ג-א,א"סישעיהו רֹאִתי'המָּ ִויםְלַבשֵּ ַחִניֲענָּ יַלֲחֹבשְשלָּ בְלִנְשְברֵּ ִלְשבּוִיםִלְקרֹאלֵּ
:קֹוחַ ְפַקחְוַלֲאסּוִריםְדרֹור

ַדיִהנֵּה:יד,ה"סישעיהו בִמטּוביָֹּרנּוֲעבָּ בִתְצֲעקּוְוַאֶתםלֵּ בִמְכאֵּ ֶברלֵּ :ְתיִֵּלילּורּוחַ ּוִמשֵּ

ְכרּו:ט',ויחזקאל יֶכםְוזָּ םִנְשבּוֲאֶשרַבגֹוִיםאֹוִתיְפִליטֵּ םֶאתִנְשַבְרִתיֲאֶשרשָּ ...ִלבָּ

י:יט,א"נתהלים הרּוחַ ֱאֹלִהיםִזְבחֵּ רָּ בִנְשבָּ לֵּ

ר ,ד"לגםראו):ִתְבֶזהלֹאֱאֹלִהיםְוִנְדֶכהִנְשבָּ

(ג,ז"קמ;כא,ט"ס;יט

ִני: ט, א"תהלים נ זֹובְתַחְטאֵּ רְבאֵּ ְוֶאְטהָּ

ִני :ּוִמֶשֶלג ַאְלִביןְתַכְבסֵּ

ִני: ה-ג, א"תהלים נ נֵּ ְכֹרב  ְכַחְסֶדָךֱאֹלִהים חָּ

ה ַרֲחֶמיָך יְמחֵּ עָּ ִני : ְפשָּ ֲעֹוִני  ֶהֶרב ַכְבסֵּ מֵּ

אִתי ַחטָּ ִניּומֵּ ַעיִכי : ַטֲהרֵּ ע ְפשָּ דָּ אִתיֲאִני אֵּ ְוַחטָּ

ִמיד :ֶנְגִדי תָּ

ְקחּו  : יט-יז, ט"במדבר י ְולָּ

ַפת   ֲעַפר ְשרֵּ א מֵּ מֵּ ַלטָּ

את  ַקח ... ַהַחטָּ זֹובְולָּ אֵּ

ַבל ַבַמִים ִאיש  הֹור ְוטָּ ...  טָּ

ְוִכֶבסַביֹום ַהְשִביִעי ְוִחְטאֹו

ַחץ ַבַמִים  יו ְורָּ דָּ רְבגָּ הֵּ ְוטָּ

ֶרב עָּ :בָּ

ל ' ה' ה: ט-ו, ד"שמות ל אֵּ

ֶאֶרְך ַאַפִים ְוַרב ַרחּום ְוַחנּון 

ר : ֶוֱאֶמתֶחֶסד ֶחֶסדֹנצֵּ

א  ִפים ֹנשֵּ ֲאלָּ ֹוןלָּ וֶָּפַשע עָּ

ה אָּ ְוַחטָּ

ה ְבִרית : לג-ל, א"ירמיהו ל ית ְיהּודָּ ל ְוֶאת בֵּ אֵּ ית ִיְשרָּ ַרִתי ֶאת בֵּ הְוכָּ שָּ ִתי  ...ֲחדָּ ַתִתי ֶאת תֹורָּ נָּ

ם םְוַעל ְבִקְרבָּ הִלבָּ אֹמר ְדעּו ֶאת הְיַלְמדּוְולֹא ... ֶאְכֲתֶבנָּ ִחיו לֵּ הּו ְוִאיש ֶאת אָּ עֵּ '  עֹוד ִאיש ֶאת רֵּ

ם ְנֻאם ה ם ְוַעד ְגדֹולָּ ם יְֵּדעּו אֹוִתי ְלִמְקַטנָּ ם ִכי ֶאְסַלח ' ִכי כּולָּ אתָּ ם ּוְלַחטָּ ר עֹודַלֲעֹונָּ :  לֹא ֶאְזכָּ

ִני : טו.יב.ד, א"תהלים נ ֲעֹוִני  ֶהֶרב ַכְבסֵּ מֵּ

אִתי  ַחטָּ ִניּומֵּ ב... ַטֲהרֵּ א ִלי ֱאֹלִהים  לֵּ הֹור ְברָּ טָּ

כֹון  שְורּוַח נָּ ה: ְבִקְרִביַחדֵּ ֹפְשִעים ֲאַלְמדָּ

ֶליָך יָּשּובּו ִאים אֵּ ֶכיָך ְוַחטָּ :ְדרָּ

אִכי : ...כא, א"ירמיהו ל רָּ ה' הבָּ שָּ ֶברֲחדָּ ב גָּ ה ְתסֹובֵּ בָּ ֶרץ ְנקֵּ אָּ :  בָּ
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(“Sitz in der Literatur”)

א"נ'נ

?      ?

כפתיח של א"נ

האוסף השני לדוד

!שיעור הבא

ַח  : כג', נ ֹזבֵּ

ְנִני  ה ְיַכְבדָּ תֹודָּ

ם ֶדֶרְך ַאְרֶאנּו   ְושָּ

:ְביֵַּשע ֱ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)


