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   תלמוד ירושלמי מסכת ביצה פרק ב דף סא טור ג /ה"ד  \   תלמוד ירושלמי מסכת חגיגה פרק ב דף עח טור א /ה"ג

 אמר רבי יוסי בי רבי בון דוד מת בעצרת

 

  שערי תשובה סימן תצד

וע' לעיל ס"ס ת"ץ שנוהגין לו' רות בשבועות ואא"ז בבכ"ש דף קכ"א כתב הטעם שלפי שדוד המלך ע"ה מת בעצרת  

רות נכתב לייחס דוד ע"שוהקב"ה ממלא שנותיהם כו' ובודאי בעצרת נולד ומגילת   

 דוד המלך פרק ד' 
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 תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יז עמוד א 

תנו רבנן: ארבעה מתו בעטיו של נחש, ואלו הן: בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד. וכולהו גמרא, לבר  

מישי אבי דוד דמפרש ביה ]קרא[, דכתיב: ואת עמשא שם אבשלום תחת יואב על הצבא ועמשא בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא  

ה אם יואב, וכי בת נחש היא? והלא בת ישי היא, דכתיב: ואחיותיהם צרויה ואביגיל! אלא, בת מי שמת  אל אביגיל בת נחש אחות צרוי

 בעטיו של נחש. 
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שמואל א פרק  

 טז פסוק יא 

ל   ֵ֣ מּוא  אֶמר שְׁ ַוי ֹּ֨

ּמּו   ֶאל־ִיַש֘י ֲהַתֵ֣

אֶמר   ָעִרי֒ם ַוי ֹּ֗ ַהנְׁ

ן  ר ַהָקָטָ֔ ֚עֹוד ָשַאֵ֣

אן  ה ַבצ ֹּ֑ ֶעֶ֖ ֵּ֥ה ר  ִהנ  וְׁ

ל   ֵ֤ מּוא  אֶמר שְׁ ַוי ֹּ֨

ה   ָחֵ֣ ֶאל־ִיַש֙י ִשלְׁ

ב   י ל א־ָנס ֶ֖ נּו ִכֵּ֥ ָקֶחָ֔ וְׁ

ה ֹו פ ֹֽ אֵּ֥ : ַעד־ב   



5 
 

Book of Our Heritage p. 138-144  רות פרק ד 

ים  ) ִדֹּ֑ ים ע  ִנֶ֖ ק  ַהזְׁ ַער וְׁ ֜רּו ָכל־ָהָעָ֧ם ֲאֶשר־ַבַשַּׁ֛ אמְׁ יא( ַוי ֹּ֨

ל׀   ֵ֤ ָרח  ָך כְׁ יֶתֹּ֗ ה ֶאל־ב  ה ַהָבָאֵ֣ ת־ָהִאָש֜ ק ֶאֹֽ ָוֹּ֨ ק  ֩ן יְׁ ִית 

ה־  ל ַוֲעש  ָרא ָ֔ ית ִישְׁ ֵ֣ יֶה֙ם ֶאת־ב  ת  ּו שְׁ ר ָבנֵ֤ ָא֙ה ֲאֶשֹּ֨ ל  ּוכְׁ

ית ָלֹֽ  ֵּ֥ ב  ם בְׁ ֶ֖ ָרא־ש  ָתה ּוקְׁ ָרָ֔ ֶאפְׁ ִיל בְׁ :ֶחםַחֵ֣  

ר  ) ה ָתָמֶ֖ ָדֵּ֥ ֶרץ ֲאֶשר־ָילְׁ ית ֶפָ֔ ֵ֣ ב  ָ֙ך כְׁ יתְׁ ֹֽ י ב  יב( ִויִהֵ֤

ה   ַנֲעָרֶ֖ ָךָ֔ ִמן־ַהֹֽ ָו֙ק לְׁ ק  ן יְׁ ֵ֤ ר ִית  ַרע ֲאֶשֹּ֨ ה ִמן־ַהֶזֹּ֗ יהּוָדֹּ֑ ִלֹֽ

את :ַהז ֹֽ  

יָה  ) ֶלֹּ֑ א א  ה ַוָיב ֶ֖ ִאָשָ֔ ֹו לְׁ ִהי־לֵ֣ ַעז ֶאת־רּו֙ת ַותְׁ ח ב ֵ֤ יג( ַוִיַקֹּ֨

ָוֵּ֥ק ָלַּּׁ֛ה ק  ן יְׁ ןַוִית ֹּ֨ ֹֽ ֶלד ב  ֵּ֥ ֹון ַות  ָריֶ֖ : ה   

ֶשר  ) ק ֲאֲ֠ ָוָ֔ ק  ּוְך יְׁ י ָברֵ֣ ל־ָנֳעִמָ֔ ָנה ַהָנִשי֙ם ֶאֹֽ רְׁ יד( ַות אַמֵ֤

ל ֹֽ ָרא  ִישְׁ ֹו בְׁ מֶ֖ א שְׁ ֵּ֥ ִיָקר  ֹום וְׁ ל ַהיֹּ֑ ֶ֖ א  ְך ג  ית ָלַּׁ֛ ִבֵּ֥ א ִהשְׁ :ל ֵ֣  

י  ) ְך ִכֵ֣ ֹּ֑ יָבת  ל ֶאת־ש  ֶ֖ כ  ַכלְׁ ֶפש ּולְׁ יב ֶנָ֔ ִשֵ֣ מ  ָיה ָלְ֙ך לְׁ ָהֵ֤ טו( וְׁ

ְך  ַכלָ  ֹוָבה ָלָ֔ תּו ֲאֶשר־ִהי֙א טֵ֣ ָלַדָ֔ ֶתְ֙ך יְׁ ַב֙ ְך אֲֶֽשר־ֲאה  ֵ֤ ת 

ים ה ָבִנֹֽ ָעֶ֖ :ִמִשבְׁ  

ִהי־ ) ּה ַותְׁ יָקָ֔ ח  הּו בְׁ ֵ֣ ִשת  ֶל֙ד ַותְׁ י ֶאת־ַהֶי֙ ח ָנֳעִמֵ֤ טז( ַוִתַקֹּ֨

ֶנת ֶמֹֽ א  ֹו לְׁ : לֶ֖  

ן  ) ֶ֖ ר יַֻלד־ב  אמ ָ֔ ֙ם ל  ֹות ש  נֵּ֥ כ  ֹו ַהשְׁ ֶראָנ֩ה לֹּ֨ יז( ַוִתקְׁ

ָנֳעִמֹּ֑  ד: לְׁ י ָדִוֹֽ י ֲאִבֵּ֥ ּוא ֲאִבי־ִיַשֶ֖ ד הֵּ֥ מֹ֙ו עֹוב ָ֔ אָנֹֽה שְׁ ֶרֵ֤ י ַוִתקְׁ

 פ

ֹון) רֹֽ יד ֶאת־ֶחצְׁ ֶרץ הֹוִלֵּ֥ ֶרץ ֶפֶ֖ ֹות ָפָ֔ דֵ֣ ֶל֙ה תֹולְׁ א ֙ :יח( וְׁ  

יד ֶאת־ ) ם הֹוִלֵּ֥ ָרֶ֖ ם וְׁ יד ֶאת־ָרָ֔ רֹו֙ן הֹוִלֵ֣ ֶחצְׁ יט( וְׁ

ב יָנָדֹֽ : ַעִּמֹֽ  

יד ֶאת־ ) ֹון הֹוִלֵּ֥ שֶ֖ ַנחְׁ ֹון וְׁ שָ֔ יד ֶאת־ַנחְׁ יָנָד֙ב הֹוִלֵ֣ ַעִּמֹֽ כ( וְׁ

ה ָמֹֽ : ַשלְׁ  

יד ֶאת־ ) ַעז הֹוִלֵּ֥ ַעז ּוב ֶ֖ יד ֶאת־ב ָ֔ מֹו֙ן הֹוִלֵ֣ ַשלְׁ כא( וְׁ

ד ֹֽ : עֹוב   

ד) יד ֶאת־ָדִוֹֽ י הֹוִלֵּ֥ ִיַשֶ֖ י וְׁ יד ֶאת־ִיָשָ֔ ֙ד הֹוִלֵ֣ ב  ע  :כב( וְׁ  
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 דברי הימים א פרק ב

יד ֶאת־ ) ד הֹוִלֵּ֥ ֶ֖ עֹוב  ד וְׁ יד ֶאת־עֹוב ָ֔ ַע֙ז הֹוִלֵ֣ יב( ּוב ֹּ֨

י:   ִיָשֹֽ

ב ַוֲאִביָנָד֙ב  ) ֹו ֶאת־ֱאִליָאֹּ֑ רֶ֖ כ  יד ֶאת־בְׁ י הֹוִלֵּ֥ ִאיַשַּׁ֛ יג( וְׁ

י:  ִליִשֹֽ א ַהשְׁ ָעֶ֖ ִשמְׁ י וְׁ ִנָ֔  ַהש 

י: ) י ַהֲחִמיִשֹֽ י ַרַדֶ֖ ִביִעָ֔ רְׁ ל֙ ָהֹֽ א  ַתנְׁ יד( נְׁ  

י: טו( ) ִבִעֹֽ יד ַהשְׁ י ָדִוֶ֖ ֶצם ַהִשִשָ֔ א ֚  

ה  ) רּוָיֹּ֗ ֵ֣י צְׁ נ  ִָ֑יל ּובְׁ רּוָיֵ֣ה ַוֲאִביָגֹּ֑ ם צְׁ יֶהֶ֖ יֹות  ַאחְׁ טז( וְׁ

ה:  ֹלָשֹֽ ל שְׁ ֶ֖ ב ַוֲעָשה־א  יֹוָאֵּ֥ י וְׁ ַשַּׁ֛  ַאבְׁ

א ֶיֶֶ֖תר  ) י ֲעָמָשָ֔ א ַוֲאִבֵ֣ ה ֶאת־ֲעָמָשֹּ֑ ָדֶ֖ ִיל ָילְׁ יז( ַוֲאִביַגַ֕

י:  אִלֹֽ ע  מְׁ  ַהִישְׁ
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 תהלים פרק סט

י: ) ֵּ֥י ִאִּמֹֽ נ  י ִלבְׁ ִרֹּ֗ ָנכְׁ י וְְׁ֝ ֶאָחֹּ֑ יִתי לְׁ ט( ֭מּוָזר ָהִיֵ֣  

יָך  ) ֶפֹּ֗ ֹורְׁ ֹות חְ֝ פֵּ֥ ֶחרְׁ ִני וְׁ תְׁ ָךֵ֣ ֲאָכָלֹּ֑ יתְׁ ת ב  ַאֵ֣ י־ִקנְׁ י( ִכֹֽ

י:  ּו ָעָלֹֽ לֵּ֥  ָנפְׁ

י: ) ֹות ִלֹֽ י ַלֲחָרפֵ֣ ִהֶ֖ י ַותְׁ ִשֹּ֑ ֹום ַנפְׁ ֶכֵ֣ה ַבצֵ֣ יא( ָוֶאבְׁ  

ק) י ָשֹּ֑ בּוִשֵ֣ ָנֵ֣ה לְׁ ל: יב( ָוֶאתְׁ ָמָשֹֽ ם לְׁ י ָלֶהֵ֣ ָוֱאִהֶ֖  

ר:) ָכֹֽ י ש  ֵּ֥ ֹות שֹות  ִגינֹּ֗ נְׁ ַער ּוְ֝ י ָשֹּ֑ ב  שְׁ י י ֵ֣ יחּו ִב֭ יג( ָיִשֵ֣  

ֹון ֱאֹל) ת ָרצֹּ֗ ֵ֤ ק ע  ָוָ֡ ק  ׀ יְׁ ָךֹּ֨ י־לְׁ ִפָלִתֹֽ י תְׁ ים קיד( ַוֲאִנֵ֤

ָך:  ֶעֹֽ ת ִישְׁ ִני ֶבֱאֶמֵּ֥ נ ֹּ֗ ָך ֲעְ֝ ֶדֹּ֑ ָרב־ַחסְׁ  בְׁ
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  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיז עמוד א

כלן דוד אמרן, שנאמר +תהלים עב+ כלו תפלות   –תניא: היה רבי מאיר אומר: כל תושבחות האמורות בספר תהלים 

                                                                                                 דוד בן ישי, אל תיקרי כלו אלא, כל אלו...
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תנו רבנן: כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים, רבי אליעזר אומר: כנגד עצמו אמרן, רבי יהושע אומר: כנגד 

כנגד עצמו, האמורות   –ציבור אמרן, וחכמים אומרים: יש מהן כנגד ציבור, ויש מהן כנגד עצמו. האמורות בלשון יחיד 

מלמד ששרתה עליו  –על ידי תורגמן, לדוד מזמור  –לעתיד לבא, משכיל  –יגון כנגד ציבור. ניצוח ונ –בלשון רבים 

מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה. ללמדך שאין השכינה   –שכינה ואחר כך אמר שירה. מזמור לדוד 

אלא מתוך  שורה לא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים,

 דבר שמחה של מצוה. שנאמר +מלכים ב ג+ ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'. 

 

 תהלים פרק צ פסוק א

ָנֹּ֗  קים אֲֽד  יש־ָהֱאֹלֹ֫ ה ִאֹֽ ֶשֶׁ֪ מ  ִפָל֘ה לְׁ ר: י-תְׁ ר ָוד ֹֽ ד ֵ֣ נּו בְׁ יָת ָלֹּ֗ ָתה ָהִיֵּ֥ ֹון ַא֭ ָמעֵ֣  

 

  תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סד עמוד ב

 והא בימי דוד אימעוט שני, דכתיב: +תהלים צ'+ ימי שנותינו בהם שבעים שנה. 

 

  תוספות מסכת יבמות דף סד עמוד ב

קרא בתפלת משה כתיב מסתמא דוד אמרו שמצינו שחי כך אבל משה  אף על גב דהאי –ימי שנותינו בהם שבעים שנה 

 מצינו שחי יותר. 

 

  ערוך לנר מסכת יבמות דף סד עמוד ב

בתוס' ד"ה ימי. מסתמא דוד אמרו. פירוש להך קרא אבל בעין יעקב פי' דכל המזמור אמר דוד ולמשה פי' על משה, אכן 

ב( ובבבא בתרא )טז ב( ובמדרש דמשה עצמו אמרו:לפענ"ד זה אינו דבפירוש אמרינן בסנהדרין )קיא   

 

 תהלים פרק קלז

ֹון: (א) נּו ֶאת־ִציֹֽ ֹּ֗ ר  ָזכְׁ ינּו בְְׁ֝ נּו ַגם־ָבִכֹּ֑ ַשבְׁ ם ָי֭ ל ָשֵ֣ ֹות׀ ָבֶבֹּ֗ ל ַנֲהרֹּ֨ ַעֵּ֥  

ינּו: ) ֹֽ רֹות  ינּו ִכנ  ִלֹּ֗ תֹוָכֹּּ֑ה ָתְ֝ ים בְׁ ל־ֲעָרִבֵּ֥ ב( ַעֹֽ  

ּונּו) לֶׁ֪ א  ֹֽ ם שְׁ י ָשֹּ֨ ֹון: ג( ִכֵ֤ יר ִציֹֽ נּו ִמִשֵּ֥ ֹּ֗ ירּו ָלְ֝ ה ִשֵּ֥ ָחֹּ֑ ינּו ִשמְׁ ֵ֣ תֹוָלל  יר וְׁ י־ִש֭ ר  ינּו ִדבְׁ   שֹוב ָ֡

ר:) ָכֹֽ ת נ  ַמֵּ֥ ל ַאדְׁ ֹּ֗ ָוֹּ֑ק ַעְ֝ ק  יר ֶאת־ִשיר־יְׁ יְך ָנִשֵּ֥ ד( א ֹּ֗  

י: ) ִמיִנֹֽ ח יְׁ ַכֵּ֥ ם ִתשְׁ ִֹּ֗ רּוָשָל ֹֽ ְך יְׁ ֵּ֥ ָכח  ם־ֶאשְׁ ה( ִאֹֽ  

ִחִכ֘י ִאם־) י׀ לְׁ שֹוִנֹּ֨ ק־לְׁ ַבֵּ֥ י: ו( ִתדְׁ ָחִתֹֽ אש ִשמְׁ ל ר ֵ֣ ֹּ֗ ִַ֑ם ַעְ֝ רּוָשַלִֹּ֑ ֲעֶלה ֶאת־יְׁ א ַא֭ ִכי ִאם־ל ֵ֣ ֵּ֥ ר  כְׁ זְׁ א ֶאֹ֫ ל ֶׁ֪  

ּה: ) ֹוד ָבֹֽ סֵּ֥ ד ַהיְׁ ֹּ֗ ִרים ָעֵ֤רּו׀ ָעֹּ֑רּו ַעְ֝ מְׁ א ֵ֣ ִַ֑ם ָה֭ ָלִֵּ֥ רּוָשֹ֫ ֹֽ ֹום יְׁ ֘ת יֵ֤ ֹום א  י ֱאדֹּ֗ נ ֵ֬ ק׀ ִלבְׁ ָוֹּ֨ ק  ר יְׁ כ ֵ֤ ז( זְׁ  



11 
 

ַשֶלם־ָלֹּ֑ ) י ֶשיְׁ ֵּ֥ ר  ה ַאשְׁ ּוָדֵּ֥ דֹ֫ ל ַהשְׁ נּו: ח( ַבת־ָבֶבֹּ֗ תְׁ ָלֹֽ לְׁ ְך ֶשָגַמֵּ֥ מּול ֹּ֗ ְך ֶאת־גְְׁ֝  

ַלע: ) ִיְך ֶאל־ַהָסֹֽ ָלַלֹּ֗ ת־ע ְ֝ ץ ֶאֹֽ ִנפ ֵ֬ ז וְׁ י׀ ֶשי אח ֵ֓ ֵ֤ ר  ט( ַאשְׁ  

 

 תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד ב 

: על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזכרנו את ציון? מלמד, שהראהו הקדוש אמר רב יהודה אמר רב, מאי דכתיב

ברוך הוא לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני; חורבן בית ראשון, שנאמר: על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו;  

 בית שני, דכתיב: זכור ה' לבני אדום את יום ירושלים האומרים ערו ערו עד היסוד בה. 

 

 תהלים פרק עב  

ה׀ אֱֹֽל ֹלמ ֹּ֨ ֶבן־ק)א( ִלשְׁ ָךֵּ֥ לְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ן וְׁ ֹּ֑ ֶלְך ת  ֶמֵ֣ ָפֶטיָך לְׁ שְׁ ים ִמ֭

ֶלְך :ֶמֹֽ  

ט ָפֹֽ ִמשְׁ ֶדק ַוֲעִנֶיֵּ֥יָך בְׁ ֶצֹּ֑ ָךֵ֣ בְׁ ין ַעּמְׁ :)ב( ָיִדֵ֣  

ה ָדָקֹֽ ֹות ִבצְׁ ָבעֹּ֗ גְׁ ֹום ָלָעֹּ֑ם ּוְ֝ לֵּ֥ ים ָשָׁ֮ ּו ָהִרֵ֓ אֵ֤ : )ג( ִישְׁ  

ק)ד(  ֹֽ ֵ֣א עֹוש  יַדכ  ֹון ִוֹֽ יֹּ֑ ֵ֣י ֶאבְׁ נ  ם ֭יֹוִשיַע ִלבְׁ ט׀ עֲִֽני י־ָעֹּ֗ פ ֵ֤ : ִישְׁ  

ים ֹור דֹוִרֹֽ ַח דֵ֣ ֹּ֗ ר  ֵּ֥י ָיְ֝ נ  ִלפְׁ ֶמש וְׁ ּוָך ִעם־ָשֹּ֑ יָראֵּ֥ : )ה( ִיֹֽ  

ֶרץ ִזֵּ֥יף ָאֹֽ ים ַזרְׁ ִביִבֹּ֗ רְׁ ֹּ֑ז ִכְ֝ ר ַעל־ג  ָמָטֵ֣ ד כְׁ ר  : )ו( י ֭  

חַ )ז(  ֹֽ י ָיר  ִלֵּ֥ ֹום ַעד־בְׁ לֹּ֗ ב ָשְ֝ ר ֵּ֥ יק וְׁ יו ַצִדֹּ֑ ָיָמֵּ֥ ַרח־בְׁ פְׁ :ִיֹֽ  

ֶרץ י־ָאֹֽ ס  ר ַעד־ַאפְׁ ִמָנָהֹּ֗ דְׁ ִמָיֵ֣ם ַעד־ָיֹּ֑ם ּוְ֝ י רְׁ :)ח( וְׁ֭  

כּו ֹֽ ַלח  יו ָעָפֵּ֥ר יְׁ ָבֹּ֗ יְׁ א  ים וְְׁ֝ ּו ִצִיֹּ֑ עֵ֣ רְׁ ָפָניו ִיכְׁ : )ט( לְׁ֭  

יבּו מַ  ה ָיִשֹּ֑ ָחֵ֣ ִאִיים ִמנְׁ יש וְׁ֭ ִשֵ֣ י ַתרְׁ כ ֵ֬ א  )י( ַמלְׁ ָבֵּ֥ י שְׁ ֵּ֥ כ  לְׁ

יבּו ִרֹֽ ָכֵּ֥ר ַיקְׁ א ֶאשְׁ ָבֹּ֗ סְׁ : ּוְ֝  

ּוהּו דֹֽ ַעבְׁ ם ַיֹֽ ים ָכל־גֹוִיֵּ֥ ָלִכֹּ֑ ֹו ָכל־מְׁ ַתֲחוּו־לֵּ֥ ִישְׁ :)יא( וְׁ  

ֹו ֵּ֥ר לֹֽ ז  ין־ע  א  ֹֽ י וְׁ ָעִנֹּ֗ ַֹּ֑ע וְְׁ֝ ַשּו  ֹון מְׁ יֵ֣ ִציל ֶאבְׁ י־ַי֭ : )יב( ִכֹֽ  

ים יֹוִשֹֽ  יֹוִנֵ֣ ֹות ֶאבְׁ שֶ֖ ַנפְׁ ֹון וְׁ יֹּ֑ ֶאבְׁ ל וְׁ ס ַעל־ַדֵ֣ ח  :יעַ )יג( ָי֭  

יו יָנֹֽ ע  ם בְׁ ר ָדָמֵ֣ י יַקֶ֖ ם וְׁ ָשֹּ֑ ל ַנפְׁ ַאֵ֣ ָחָמס ִיגְׁ ֹוְך ּ֭ומ  :)יד( ִמתֵ֣  

ּו הֹֽ נְׁ ָבֲרֶכֹֽ ֹום יְׁ יֹּ֗ יד ָכל־ַהְ֝ ֹו ָתִמֹּ֑ ל ַבֲעדֵ֣ ֵ֣ ַפל  ִיתְׁ א וְׁ ָבֵּ֥ ב שְֹׁ֫ ַהֶׁ֪ ִיֶתן־לֹ֘ו ִמזְׁ י וְׁ :)טו( ִויִחֹּ֗  

ַעֵ֣  ים ִירְׁ ִרֵּ֥ אש ָהֹ֫ ר ֶׁ֪ ר׀ ָבָאֶר֘ץ בְׁ י ִפַסת־ַבֹּ֨ ִהֵ֤ ֶרץ)טז( יְׁ ֶשב ָהָאֹֽ ֵ֣ ע  יר כְׁ ִעֹּ֗ יצּו מ ְ֝ ָיִצֵּ֥ ֹו וְׁ יֹּ֑ ֹון ִפרְׁ ָבנֵ֣ : ש ַכלְׁ  

 דעת מקרא 

 

 ילקוט ביאורים
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ּוהּו רֹֽ ַאשְׁ ם יְׁ ֹו ָכל־גֹוִיֵּ֥ כּו בֹּ֑ רְׁ ָבֵּ֥ ִיתְׁ ֹו וְׁ מֵּ֥ ֹון שְֹׁ֫ נ י־ֶשֶמ֘ש ינין ִינֶׁ֪ ם ִלפְׁ עֹוָלֹּ֗ ֹֽ ֹו לְׁ מֹּ֨ י שְׁ ִהֵ֤ : )יז( יְׁ  

ֹל ָוֵ֣ק ֱא֭ ק  ּוְך׀ יְׁ ֹו יקים ֱאֹל ק)יח( ָברֵ֤ ַבדֹֽ ֹות לְׁ ָלאֵ֣ ה ִנפְׁ ֶ֖ ש  ל ע  ֹּ֑ ָרא  :ִישְׁ  

ן  ֹֽ ָאמ  ן׀ וְׁ ֵּ֥ מ  ֶרץ ָאָׁ֮ ל ָהָאֹּ֗ בֹודֹו ֶאת־כ ֵּ֥ א כְׁ֭ ֵ֣ ִיָּמל  ֹוָלֵּ֥ם וְׁ עֹ֫ ֹו לְׁ בֹודֹּ֗ ם כְׁ ֵּ֥ ּוְך׀ ש  : )יט( ּוָברֵ֤  

י ָֽׁ ן־ִישָּ ד בֶּ ִוִ֗ ֹות דָָּּ֝ ּו ְתִפלּ֑ לּ֥ : )כ( כָּ  

 

  רש"י תהלים פרק עב פסוק כ

רבותינו דרשו כלו, כל אלו תפלות דוד לכלול כל הספר על שם דוד ואף מ"ש בני קרח ועשרה זקנים   –כלו תפלות דוד 

ע"ש שהוא נקרא נעים זמירות ישראל )ש"ב =שמואל ב= כ"ג(, ויש לפתור כלו כמו נסתיימו כמו רומו מעט )איוב 

אוחר בספר ונראין הדברים שלעת כ"ד( שומו שמים )ירמיה ב'( וא"כ הוא לא נכתב המזמור במקומו ואין מוקדם ומ

 זקנתו כשהמליך את שלמה אמרו:

 

 מלבי" ם  תהלים  פרק עב פסוק כ 

 כלו, שזאת התפלה האחרונה שהתפלל לפני מותו אחרי משח את שלמה:

 

 מצודת דוד תהלים  פרק עב פסוק כ

נשלמו תפלת דוד כי המזמור הזה אמר סמוך למיתתו בעת שהמליך את שלמה ולא הוסיף לומר עוד ולא כתבה  –כלו 

 בסוף הספר כי ראה להשלים את הספר בהלולים בעבור רוב השבחים האמורים בהם: 

 

 התהלים המפורש 
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 ר' עדין שטיינזלץ

 

 

 ר' עדין שטיינזלץ

 

 

 

 דעת מקרא 
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 הקדמת אבן עזרא לספר תהלים

 

 

 דברי הימים ב פרק ח

ִביו ֶאת־ ) ִויד־ָאֲ֠ ט ָדֹֽ ַפֵ֣ ִמשְׁ ד כְׁ ֵ֣ יד( ַוַיֲעמ 

ם   ָדָתֹּ֗ ים ַעל־ֲעב  ֲהִנ֜ ֹות ַהכ  קֹּ֨ לְׁ ַמחְׁ

ל   ַהל ֹּ֨ רֹוָתם לְׁ מְׁ שְׁ ִוִיֵ֣ם ַעל־ִמֲ֠ ַהלְׁ וְׁ

ֹום   ַבר־יֵ֣ ֲהִני֙ם ִלדְׁ ת ֶנֵֶָ֤֑גד ַהכ ֹֽ ֜ ָשר  ּולְׁ

י ַהשֹוֲעִרֵּ֥ ֹו וְׁ יֹומָ֔ ַער  בְׁ ַשֵ֣ ם לְׁ קֹוָתֶ֖ לְׁ ַמחְׁ ם בְׁ

יד ִאיש־  ַוֶ֖ת ָדִוֵּ֥ ן ִמצְׁ י כ ָ֔ ַער ִכֵ֣ ָוָשֹּ֑

: יםקָהֱאֹל  
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R’ Shimshon Raphael Hirsch 
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 שמואל ב פרק כב פסוק א

י ֶ֖ ר  ק ֶאת־ִדבְׁ ָוָ֔ יק  ר ָדִו֙ד ַלֹֽ ֵ֤ ַדב  ּול:  ַויְׁ יו ּוִמַכֵּ֥ף ָשאֹֽ ָבֶ֖ יְׁ ֹו ִמַכֵּ֥ף ָכל־א  תַּׁ֛ ָוֵּ֥ק א  ק  יל יְׁ יֹו֩ם ִהִצֹּ֨ את בְׁ ה ַהז ֹּ֑ ַהִשיָרֵ֣  

 

  מלבי"ם שמואל ב פרק כב

א( וידבר דוד. המזמור הזה כולו סידר נעים זמירות ישראל בספר תהלותיו )מזמור יח(, ובפירושנו לספר תהלותיו )

אך למה הוצג גם כאן, ולמה באו פה שנויים רבים וחלופים בתיבות ובאותיות,   בארנו דבריו כיד ה' הטובה עלינו.

צריכים אנו לשמוע לדברי מהרי"א, חבר השירה הזאת בבחרותו בהיותו בתוך צרותיו, ועשאה כוללת לכל הצרות, כדי 

אויביו ומכף שאול,  שבכל פעם ופעם שהיה ה' מצילו מצרה היה משורר השירה הזאת, וז"ש ביום הציל ה' אותו מכף כל 

בכל פעם שניצול שר לה' כדברים האלה. ובספר הזה לא נכתבו מזמירות דוד ותשבחותיו, רק השירה הזאת שהיא 

כוללת וששר אותה תמיד. ודוד המע"ה לעת זקנותו קבץ ואסף כל תהלותיו בספר מיוחד לצורך הנהגת המתבודד,  

ל על כל הפרטים )שיצרח( ]שיצרך[ איש איש בימי חלדו, ימצא מזמור או תפלה יתפלל בה, ויש -שישפוך שיחה לפני א

בה סגולות נפלאות כי חברה ברוח הקדש ככתוב בס' שמוש תהלים, וגם המזמור הזה כתב שם שנית שיתפלל אדם אשר 

י כי יעטוף, שינה ענינים רבים  סבבוהו מצוקות רבות וניצול מהם כדוד, ואולם יען שנעשה לצרכי המתבודד תפלה לענ

באופן שיתכנו לצרכי היחיד, וע"ד זה מצא השר מהרי"א טעמים נכונים לכל החלופים שבאו פה מבספר תהלות, עיין  

עליו כי אין להוסיף על דבריו. ופירוש המזמור היקר הלז כתוב אתי בספר תהלות כי שם מקומו, ולא אכפלהו פה שלא 

ים עמדי:קשמה אם יהיה אל לצורך, לשכנו תדרשו ובאתם  

 

  רד"ק שמואל ב פרק כב

שירה זאת חבר' דוד בסוף ימיו כשהניח ה' לו מכל אויביו, ואמר ומכף שאול כי הוא היה שקול  -א( וידבר דוד לה' )

כנגד כל אויביו וכתובה שירה זו בספר תהילי' ומתחלפת במקומות במלים והענין אחד וי"ת השירה הזאת על הצלת 

מאויביהם גם דבר פרעה זכר בפסוק עלה עשן באפו:ישראל   

 

 תרגום יונתן שמואל ב פרק כב פסוק א 

ושבח דוד בנבואה קדם ה' ית פתגמי תושבחתא הדא פתגמי תושבחתא הדא על כל יומיא דשיזיב ה' ית ישראל מיד כל 

 בעלי דבביהון ואף לדוד שיזביה מחרבא דשאול:

 

  רד"ק שמואל ב פרק כג

על הזמירות שעשה בספר תהלים שהיו משוררים ומזמרים הלוים בהם לפני הארון ובבית   -ונעים זמירות ישראל 

 המקדש וי"ת ותקין למימני בחיך וגו':

הזמירות ברוח הקדש אמרתי אותם אשר דבר בי ומלתו היתה על לשוני באמרי הזמירות כי רוח   -ב( רוח ה' דבר בי )

הדברים על לשוני ות"י אמר דוד ברוח נבואה דה' וגו':הקדש עוררה אותי והופיעה   
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 קהלת פרק ז פסוק יט

יר: ּו ָבִעֹֽ ר ָהיֶ֖ ים ֲאֶשֵּ֥ ֲעָשָר֙ה ַשִליִטָ֔ ֹֽ ז ֶלָחָכֹּ֑ם מ  ה ָתע ֵ֣ ָמֶ֖ ָחכְׁ  ַהֹֽ

 

 קהלת רבה
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 שיר השירים פרק ד פסוק ד 

ְך ל ָדִוי֙ד ַצָּואר ָ֔ ַדֵ֤ ִמגְׁ ים: כְׁ י ַהִגבֹוִרֹֽ ֵּ֥ ט  ל ִשלְׁ יו כ ֶ֖ ּוי ָעָלָ֔ ֙ן ָתלֵ֣ ֶלף ַהָּמג  ֹות ֶאֵ֤ ִפיֹּ֑ ַתלְׁ ּוי לְׁ   ָבנֶ֖

 

 

  שיר  השירים  רבה  פרשה ד

 

 תהלים פרק קלט 

ע) ָדֹֽ ִני ַות  ַתֹּ֗ ַקרְׁ ָוֵּ֥ק ֲחְ֝ ק  ֹור יְׁ מֹּ֑ ד ִמזְׁ ָדִוֵ֣ ַח לְׁ ַנצ  מְׁ ֹוק) : א( ַל֭ ָרחֹֽ י מ  ִעֹּ֗ ר  ָתה לְְׁ֝ נְׁ י ַבֵּ֥ קּוִמֹּ֑ י וְׁ ִתֵ֣ ָת ִשבְׁ ַדעְׁ ה ָי֭ ָרַכֵּ֥י ) : ב( ַאָתֵ֣ ָכל־דְׁ ֹֽ יָת וְׁ י ז ִרֹּ֑ ִעֵ֣ ִרבְׁ י וְׁ ִחֵ֣ ָתהג( ָארְׁ נְׁ ַכֹֽ :  ִהסְׁ

ּה) ָת ֻכָלֹֽ עְׁ ק ָיַדֵּ֥ ָוֹּ֗ ק  ן יְְׁ֝ ֵּ֥ י ה  שֹוִנֹּ֑ ָלה ִבלְׁ ין ִמ֭ ֵ֣ י א  ָכה)  : ד( ִכֵ֤ י ַכֶפֹֽ ֶשת ָעַלֵ֣ ִני ַוָתֶ֖ ָתֹּ֑ ֶדם ַצרְׁ ֹור ָוֶקֵ֣ ּה):  ה( ָאחֵ֣ ל ָלֹֽ ּוַכֹֽ ה ל א־אֵּ֥ ָבֹּ֗ גְׁ שְׁ ִני ִנְ֝ ַעת ִמֶּמֹּ֑ ה ַדֵ֣ יָאֹֽ ִלֵ֣ ז(  )  :ו( פְׁ

ָאֹּ֗  ָך וְְׁ֝ רּוֶחֹּ֑ ְך מ  ֵ֣ ל  ָנֵּ֥ה א  חָא֭ ָרֹֽ ָ֑ךָ ): ָנה ִמָפֶנֵּ֥יָך ֶאבְׁ ֹול ִהֶנֹֽ אֵ֣ יָעה שְׁ ַאִצֶ֖ ָתה וְׁ ם ָאֹּ֑ ַמִים ָשֵ֣ ק ָש֭ ית ָיֹֽם)  :ח( ִאם־ֶאַסֵ֣ ַאֲחִרֵּ֥ ה בְׁ ָנֹּ֗ כְׁ שְׁ ַחר ֶאְ֝ י־ָשֹּ֑ פ  א ַכנְׁ י(  ): ט( ֶאָשֵּ֥

ָָ֑ך ִמיֶנֹֽ ִֵּ֥ני יְׁ ת אֲחז  ֹֽ ִני וְׁ ֹּ֑ ח  ָךֵ֣ ַתנְׁ ם ָידְׁ ש) :ַגם־ָש֭ ֶשְך יְׁ ַמר ַאְך־ח ֵ֣ א  ִנייא( ָו֭ ֹֽ ֹור ַבֲעד  ָלה אֵ֣ יְׁ ַלֹּ֗ ִני וְְׁ֝ ֹּ֑ יר ):  ּופ  ֹום ָיִאֹּ֑ ָלה ַכיֵ֣ ַליְׁ ָך וְׁ֭ ֶּמֵּ֥ יְך ִמֹ֫ ִשֶׁ֪ א־ַיחְׁ ֶשְ֘ך ל ֹֽ יב( ַגם־ח 

ה ה ָכאֹוָרֹֽ יָכֹּ֗ ֲחש  י) : ַכְ֝ ֶטן ִאִּמֹֽ ֶבֵ֣ ִני בְׁ ֻסכ ֹּ֗ י תְְׁ֝ ָתֹּ֑ י  יָת ִכלְׁ ָתה ָקִנֵ֣ י־ַא֭ פְׁ ): יג( ִכֹֽ ֹות ִנֹ֫ י נֹוָראֹּ֗ ָךֹּ֗ ַעֵ֤ל ִכֵּ֥ ֹודְׁ דיד( אֹֽ א ֹֽ ַעת מְׁ ַדֵּ֥ י י  ִשֹּ֗ ַנפְׁ יָך וְְׁ֝ ים ַמֲעֶשֹּ֑ ָלִאֵּ֥ יִתי ִנפְׁ ֵּ֥ טו(  ) :ל 

ֶרץ ֹות ָאֹֽ ִתיֵּ֥ ַתחְׁ ֹֽ ִתי בְׁ מְׁ ַקֹּ֗ ֶתר ֻרְ֝ ֹּ֑ יִתי ַבס  ֵּ֥ ָך ֲאֶשר־ֻעש  ֶּמֵּ֥ י ִמֹ֫ ִמֹּ֗ ד ָעצְׁ ַחֵּ֥ ים יָֻצֹּ֑ ): ל א־ִנכְׁ בּו ָיִמֵּ֥ ֵּ֥ ת  ָ֘ך ֻכָלֶׁ֪ם ִיָכֹ֫ רְׁ ל־ִספְׁ ַעֹֽ יָך וְׁ יֶנֹּ֗ ּו ע  אֵ֤ י׀ ָרָׁ֮ ִמֵ֤ ֹו טז( ָגלְׁ לֶ֖ ד  רּו ולא וְׁ ֶאָחֵ֣

ם ֹּ֑  :ָבֶהֹֽ יָך א  ֶעֵ֣ ּו ר  רֵ֣ י ַמה־ָיקְׁ ִלֹּ֗ ם-)יז( וְׁ יֶהֹֽ מּו ָראש  צְׁ ה ָעְ֝ ְך) :ל ֶמֵּ֥ י ִעָּמֹֽ עֹוִדֵּ֥ ִתי וְׁ ִקיצ ֹּ֗ ּון ֱהְ֝ בֹּ֑ ֹול ִירְׁ חֵ֣ ם מ  ר  פְׁ סְׁ ֹו): יח( ֶא֭ ל ֱאלֵּ֥ ט ֶ֖ י  -יט( ִאם־ִתקְׁ ֵּ֥ ש  ַאנְׁ ע וְׁ ַּה׀ ָרָשֹּ֑

ִני ּורּו ֶמֹֽ ים סֵ֣ ִמֹּ֗ יָך): ָדְ֝ א ָעֶרֹֽ וְׁ א ַלָשֵ֣ ה ָנֻשֶ֖ ִזָּמֹּ֑ ֻרָך ִלמְׁ אמְׁ ר י ֭ ט): כ( ֲאֶשֵ֣ קֹוָטֹֽ יָך ֶאתְׁ ֶמֹּ֗ קֹומְׁ ִבתְׁ ָנֹּ֑א ּוְ֝ ָוֵּ֥ק׀ ֶאשְׁ ק  יָך יְׁ ֶאֶ֖ ַשנְׁ ֹוא־מְׁ ה  )  :כא( ֲהלֹֽ ָאֵ֣ ית ִשנְׁ ִלֵ֣ כב( ַתכְׁ

י יּו ִלֹֽ ים ָהֵ֣ ִבֹּ֗ אֹויְׁ ים לְְׁ֝ נ אִתֹּ֑ ִני א ֭ ):  שְׁ ֵ֣ ר  נִ -כג( ָחקְׁ ָחנ ֹּ֗ י בְְׁ֝ ָבִבֹּ֑ ע לְׁ ַדֵ֣ יל וְׁ ַעָפֹֽ ע ַשרְׁ ַדֵ֣ ם):י וְׁ ֶרְך עֹוָלֹֽ ֶדֵ֣ ִני בְׁ ח ֹּ֗ נְׁ י ּוְ֝ ֶצב ִבֹּ֑ ֶרְך־ע ֵּ֥ ה ִאם־ֶדֹֽ א ֹּ֗ :כד( ּורְׁ  

 תהלים פרק קי 

ית) י ַעד־ָאִשֵּ֥ יִמיִנֹּ֑ ב ִלֹֽ ֵּ֥ י ש  ִנֹּ֗ אד  ק׀ ַלֹֽ ָוֹּ֨ ק  ֻאֵ֤ם יְׁ ֹור נְׁ מֵּ֥ זְׁ ד ִמֹ֫ ָדִוֹּ֗ יָך א( לְׁ ֶלֹֽ ַרגְׁ ם לְׁ יָך ֲהד ֵ֣ ֶבֹּ֗ יְׁ יָך) : א ְ֝ ֶבֹֽ יְׁ ֶרב א  ֶקֵ֣ ה בְׁ ד ֹּ֗ ֹון רְְׁ֝ ָוק ִמִציֹּ֑ ק  ח יְׁ֭ ַלֵ֣ ָךֹּ֗ ִישְׁ ה־ֻעזְׁ ֹֽ ָךֵ֣  ) : ב( ַמט  ג( ַעּמְׁ

יָך ֻדֶתֹֽ ל ַילְׁ ָךֹּ֗ ַטֵ֣ ר לְְׁ֝ ָחֹּ֑ ֶחם ִמשְׁ ֶרֵ֣ ֶדש מ  י־ק ֶ֖ ר  ַהדְׁ ֹֽ ָך בְׁ יֶלֵּ֥ ֹום ח ֹ֫ יֶׁ֪ ֘ת בְׁ ָדב  א יִ ): נְׁ ל ֵּ֥ ק׀ וְׁ ָוֹּ֨ ק  ע יְׁ ַבֵ֤ ֶדק ד( ִנשְׁ ִכי־ֶצֹֽ י ַמלְׁ ָרִתֹּ֗ בְׁ עֹוָלֹּ֑ם ַעל־ִדְ֝ ן לְׁ ֵּ֥ ה  ה־כ  ם ַאָתֹֽ ָנֵּ֥): ָנח ֹּ֗ י  -ה( ֲאד 

ים ָלִכֹֽ ֹו מְׁ יֹום־ַאפֵ֣ ץ בְׁ ָךֹּ֑ ָמַחֶ֖ ינְׁ ִמֹֽ ה): ַעל־יְׁ ֶרץ ַרָבֹֽ אש ַעל־ֶאֵּ֥ ֹּ֗ ַחץ ר ְ֝ ֹות ָמֵּ֥ ִויֹּ֑ א גְׁ ֵ֣ גֹוִים ָמל  ין ַב֭ ה ):  ו( ָיִדֵ֣ ֶתֹּ֑ ֶרְך ִישְׁ ַנַחל ַבֶדֵ֣ אשז( ִמ֭ ים ר ֹֽ ן ָיִרֵּ֥ ֹּ֗ :ַעל־כ ְ֝  
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תהלים  

 פרק עג

ֹור ) מֹּ֗ א( ִמזְׁ

ְך   ף ַאֵ֤ ָסֵּ֥ ָאֹ֫ לְׁ

֭טֹוב  

ל   ֵּ֥ ָרא  ִישְׁ לְׁ

ים קֱאֹל

י  ֵּ֥ ָבר  לְׁ

ב ָבֹֽ ב(  ): ל 

ַעט   מְׁ י ִכ֭ ַוֲאִנֹּ֗

י   ָלֹּ֑ יּו ַרגְׁ ָנָטֵ֣

ִין   ַאֹּ֗ כְְׁ֝

ּו   כֵּ֥ ֻשפְׁ

י :ֲאֻשָרֹֽ  
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 תהלים פרק פט

י) ָרִחֹֽ ֶאזְׁ ן ָהֹֽ יָתֵּ֥ א  יל לְׁ ִכֹּ֗ שְׁ י): א( ַמְ֝ ִפֹֽ ָךֵ֣ בְׁ יַע ֱאמּוָנתְׁ ר׀ אֹוִדֶ֖ ר ָוד ֵ֓ ד ֵּ֥ יָרה לְׁ ָוק עֹוָלֵ֣ם ָאִשֹּ֑ ק  י יְׁ֭ ֵ֣ ד  סְׁ ִתי) : ב( ַחֹֽ רְׁ י־ָאַמֹּ֗ ם ג( ִכֹֽ ָךֵ֣ ָבֶהֹֽ ן ֱאמּוָנתְׁ ִים׀ ָתִכֶ֖ ֶסד ִיָבֶנֹּ֑ה ָשַמֵ֓ ד(  ): ֭עֹוָלם ֶחֵ֣

י ִדֹֽ ד ַעבְׁ ָדִוֵּ֥ ִתי לְׁ עְׁ ַבֹּ֗ שְׁ י ִנְ֝ ִחיִרֹּ֑ ִרית ִלבְׁ י בְׁ֭ ִתֹֽ ָלה):  ָכַרֵ֣ ֲאָךֵ֣ ֶסֹֽ ֹור ִכסְׁ ר־ָודֶ֖ ד  יִתי לְׁ ָך ּוָבִנֹּ֨ ֶעֹּ֑ ין ַזרְׁ ֲאָךֵ֣ יְׁ ): ה( ַעד־֭עֹוָלם ָאִכֵ֣ ִים ִפלְׁ ּו ָשַמֵ֣ ֹודֵ֤ יָׁ֮ יםו( וְׁ ִשֹֽ ד  ל קְׁ ַהֵּ֥ ָךֹּ֗ ִבקְׁ ּוָנתְׁ מֹֽ ָוֹּ֑ק ַאף־ֱאְ֝ :  ק 

ים) ִלֹֽ ֵּ֥י א  נ  ק ִבבְׁ ָוֹּ֗ יק  ה ַלְ֝ ֶמֵּ֥ ָוֹּ֑ק ִידְׁ ְך ַליק  ַשַחק ַיֲער ֵ֣ י ַב֭ י ִמֵ֣ ֵ֣ ) : ז( ִכֵ֤ יו-ח( א  ִביָבֹֽ א ַעל־ָכל־סְׁ נֹוָרֹּ֗ ה וְְׁ֝ ים ַרָבֹּ֑ ִשֵ֣ ד  סֹוד־קְׁ ֲעָרץ בְׁ ָוֵ֤ק׀ ֱאֹלָׁ֮ ): ל ַנ֭ ק  בָ קט( יְׁ ֹו-י צְׁ מֶ֖ י־ָכֹֽ ֹות ִמֹֽ ין׀  אֹּ֗ ָך ֲחִסֵּ֥

יָך-ָיֹּ֑ ִביבֹוֶתֹֽ ָךֹּ֗ סְׁ ּוָנתְׁ ֱאמֹֽ ם): ּה ֶוְ֝ ֹֽ ח  ַשבְׁ ה תְׁ יו ַאָתֵּ֥ ָלֹּ֗ ֹוא ַגְ֝ שֵּ֥ ּות ַהָיֹּ֑ם בְׁ אֵ֣ ג  ל בְׁ ה ֭מֹוש  יָך): י( ַאָתֵ֣ ֶבֹֽ ָת אֹויְׁ ָךֹּ֗ ִפַזֵָּ֥֑רְׁ זְׁ ֹוַע ֻעְ֝ רֵּ֥ ַהב ִבזְׁ אָת ֶכָחָלֵ֣ל ָרֹּ֑ ה ִדִכֵ֣ ַמִים ַאף־ יב): יא( ַאָתֵ֤ ָךֵ֣ ָש֭ ( לְׁ

ם ָתֹֽ ַסדְׁ ה יְׁ ּה ַאָתֵּ֥ ֹלָאֹּ֗ מְׁ ל ּוְ֝ ֵּ֥ ב  ֶרץ ת  ָךֵּ֥ ָאֹּ֑ נּו):  לְׁ ֹֽ ַרנ  ָךֵּ֥ יְׁ ִשמְׁ ֹון בְׁ מֹּ֗ ֶחרְׁ ֹור וְְׁ֝ ם ָתבֵּ֥ ָראָתֹּ֑ ה בְׁ ָיִמין ַאָתֵ֣ ֹון וְׁ֭ ָָ֑ך): יג( ָצפֵ֣ ִמיֶנֹֽ ּום יְׁ ָךֹּ֗ ָתרֵּ֥ דְׁ ז ָיְ֝ ה ָתע ֵּ֥ בּוָרֹּ֑ רֹוַע ִעם־גְׁ ָךֵ֣ זְׁ֭ ֶדק  ): יד( לְׁ טו( ֶצֵ֣

יָךּ֭וִמשְׁ  ּו ָפֶנֹֽ מֵּ֥ ַקדְׁ ֹֽ ת יְׁ ֱאֶמֹּ֗ ֶסד ֶוְ֝ ָך ֶחֵּ֥ ֶאֹּ֑ ֹון ִכסְׁ כֵ֣ ּון):  ָפט מְׁ כֹֽ ַהל  אֹור־ָפֶנֵּ֥יָך יְׁ ֹֽ ק בְׁ ָוֹּ֗ ק  ה יְְׁ֝ רּוָעֹּ֑ י תְׁ ֵ֣ ע  ָעם יֹודְׁ י ָה֭ ֵ֣ ר  ּומּו):  טז( ַאשְׁ ָךֵּ֥ ָירֹֽ ָקתְׁ ִצדְׁ ֹום ּובְׁ ּון ָכל־ַהיֹּ֑ ִגילֵ֣ ָך יְׁ ִשמְׁ י־ ): יז( בְׁ֭ יח( ִכֹֽ

תָ  ֶרת ֻעָזֵ֣מֹו ָאֹּ֑ ֶאֵ֣ נּוִתפְׁ ֹֽ נ  ּום ַקרְׁ ָךֹּ֗ ָתרֵּ֥ נְׁ צ  ִברְׁ נּו): ה ּוְ֝ ֹֽ כ  ל ַמלְׁ ֵ֣ ָרא  ֹוש ִישְׁ דֶ֖ ִלקְׁ ֹּ֑נּו וְׁ ִגנ  ָוק ָמֹֽ יק  י ַלֹֽ֭ ֹוִתי ) :יט( ִכֵ֣ ֹור ֲהִרימֶ֖ ֶזר ַעל־ִגבֹּ֑ יִתי ע ֭ אֶמר ִשִּוֵ֣ יָך ַות ֹּ֗ ֲחִסיֶדֹּ֗ זֹון ַלֹֽ ָחָ֡ ־בְׁ ָתֹֽ רְׁ ז ִדַבֵּ֥ כ( ָאֵ֤

ם ָעֹֽ ּור מ  ד ) : ָבחֵ֣ ָצאִתי ָדִוֵ֣ יוכא( ָמ֭ ִתֹֽ ַשחְׁ י מְׁ ִשֵ֣ ֶמן ָקדְׁ ֶשֶ֖ י בְׁ ִדֹּ֑ נּו): ַעבְׁ ֶצֹֽ ַאּמְׁ י תְׁ ֹו ַאף־זְׁרֹוִעֵּ֥ ֹון ִעּמֹּ֑ ִדי ִתכֵ֣ ר ָי֭ נּו): כב( ֲאֶשֵ֣ ַעֶנֹֽ א יְׁ ה ל ֵ֣ ָלֹּ֗ וְׁ ֹו ּוֶבן־ַעְ֝ ֵ֣ב בֹּ֑ א אֹוי  א־ַיִשֵ֣ כד(  ):  כג( ל ֹֽ

ֹוף יו ֶאגֹֽ ָאֵּ֥ ַשנְׁ יו ּומְׁ י ִמָפָנֵ֣יו ָצָרֹּ֑ ַכתֹוִתֵ֣ אֱֽמ):  וְׁ ֹוכה( ֶוֹֽ נֹֽ ּום ַקרְׁ י ָתרֵּ֥ ִמֹּ֗ ִבשְׁ ֹו ּוְ֝ י ִעּמֹּ֑ ִדֵ֣ ַחסְׁ י וְׁ ֹו): ּוָנִתֵ֣ ִמינֹֽ ֹות יְׁ ָהרֵּ֥ ַבנְׁ ֹו ּוֹֽ י ַבָיֵ֣ם ָידֹּ֑ ִתֵ֣ ַשמְׁ י  ) : כו( וְׁ ִלֹּ֗ ָתה א ְ֝ ִבי ָאֹּ֑ ִני ָאֵ֣ ָרא  קְׁ ּוא ִי֭ כז( הֵ֣

י שּוָעִתֹֽ ּור יְׁ צֵ֣ ֶרץ) : וְׁ י־ָאֹֽ כ  ַמלְׁ ֹון לְׁ יֹּ֗ לְׁ ֹּ֑הּו ֶעְ֝ נ  ֹור ֶאתְׁ כֵ֣ ִני בְׁ ֹו): כח( ַאף־ָא֭ ֶנת לֹֽ י ֶנֱאֶמֵּ֥ ִריִתֹּ֗ בְׁ י ּוְ֝ ִדֹּ֑ ֹו ַחסְׁ ָמר־לֵ֣ ם ֶאשְׁ עֹוָלֹּ֗ ִים):  כט( לְׁ֭ י ָשָמֹֽ ֵּ֥ ֹו ִכימ  אֹּ֗ ִכסְׁ ֹו וְְׁ֝ עֹּ֑ ד ַזרְׁ י ָלַעֵ֣ ִתֵ֣ ַשמְׁ :  ל( וְׁ

ּון) כֹֽ א י ל  י ל ֵ֣ ָפַטֹּ֗ ִמשְׁ בְׁ י ּוְ֝ ָניו תֹוָרִתֹּ֑ ּו ָב֭ בֵ֣ ַעזְׁ י ל ֵ֣ ) : לא( ִאם־ַיֹֽ ֹוַתֹּ֗ ִמצְׁ לּו ּוְ֝ ֹּ֑ ַחל  י יְׁ ַתֵּ֥ רּולב( ִאם־ֻחק  מ ֹֽ ים ֲעֹוָנֹֽם):  א ִישְׁ ָגִעֵּ֥ ָעֹּ֑ם ּוִבנְׁ ֶבט ִפשְׁ ֵ֣ ש  י בְׁ ִתֵ֣ א־ ) : לג( ּוָפַקדְׁ ִדי ל ֹֽ ַחסְׁ לד( וְׁ֭

י ר ֶבֱאמּוָנִתֹֽ ַשק ֹּ֗ א־ֲאְ֝ ל ֹֽ ֹו וְׁ ִעּמֹּ֑ ֹֽ יר מ  א ֲאַשֶנֹֽה): ָאִפֵ֣ י ל ֵ֣ ָפַתֹּ֗ א שְְׁ֝ י ּומֹוָצֵּ֥ ִריִתֹּ֑ ֵּ֥ל בְׁ ֹֽב):  לה( ל א־ֲאַחל  ד ֲאַכז  ָדִוֵּ֥ ם־לְׁ י ִאֹֽ ִשֹּ֑ ָקדְׁ ִתי בְׁ עְׁ ַבֵ֣ ַחת ִנשְׁ ֶיֹּ֑ה  ) :  לו( ַא֭ עֹוָלֵ֣ם ִיהְׁ עֹו לְׁ רְׁ לז( ַז֭

י ִדֹֽ ֶמש ֶנגְׁ ֹו ַכֶשֵ֣ אֶ֖ ִכסְׁ ָלה ) : וְׁ ן ֶסֹֽ ַחק ֶנֱאָמֵּ֥ ַשֹּ֗ ד ַבְ֝ ֵּ֥ ע  ֹון עֹוָלֹּ֑ם וְׁ ַח ִיכֵ֣ ָיר  ָת ): לח( כְׁ֭ רְׁ ַעַבֹּ֗ תְׁ ס ִהְ֝ ָאֹּ֑ ָת ַוִתמְׁ ַנחְׁ ה ָז֭ ַאָתֵ֣ ָךלט( וְׁ ִשיֶחֹֽ ֶרץ  ):  ִעם־מְׁ ָת ָלָאֵ֣ לְׁ ָך ִחַלֶ֖ ֶדֹּ֑ ית ַעבְׁ ִרֵ֣ ָתה בְׁ ַארְׁ מ( נ ֭

ֹו רֹֽ ה ): ִנזְׁ ִחָתֹֽ יו מְׁ ָצָרֵ֣ ָת ִמבְׁ מְׁ יו ַשֶ֖ ָתֹּ֑ ר  ד  ָת ָכל־גְׁ צְׁ יו): מא( ָפַרֵּ֥ ָנֹֽ כ  ה ִלשְׁ ָפֹּ֗ רְׁ ֶרְך ָהָיֵּ֥ה ֶחְ֝ י ָדֹּ֑ ר  בְׁ ֻסהּו ָכל־ע ֵ֣ יו ִהְ֝ ):  מב( ַש֭ ין ָצָרֹּ֑ ִמֵ֣ ִרימֹוָת יְׁ יומג( ֲה֭ ָבֹֽ ָת ָכל־אֹויְׁ חְׁ ַמֹּ֗ מד( ַאף־ ): שְׁ

ה ָחָמֹֽ ֹו ַבִּמלְׁ תֹּ֗ ימ  ק  א ֲהְ֝ ל ֵּ֥ ֹו וְׁ בֹּ֑ ּור ַחרְׁ ִשיב צֵ֣ ָתה): ָת֭ ָ֑רְׁ ֶרץ ִמַגֹֽ ֹו ָלָאֵּ֥ אֹּ֗ ִכסְׁ ֹו וְְׁ֝ ָהרֹּ֑ ָת ִמטְׁ ַבֵּ֥ ָלה):  מה( ִהשְׁ ה ֶסֹֽ יו בּוָשֵ֣ יָת ָעָלֶ֖ ֱעִטֹּ֨ יו ֶהֹֽ י ֲעלּוָמֹּ֑ ֵ֣ מ  ָת יְׁ ַצרְׁ קְׁ ה יְׁ֭ ):  מו( ִה֭ ָוק  מז( ַעד־ָמֵ֣ ק 

ָך ש ֲחָמֶתֹֽ ֵ֣ מֹו־א  ַעֶ֖ר כְׁ ר ָלֶנַֹּ֑צח ִתבְׁ ֵ֣ ם): ִתָסת  נ י־ָאָדֹֽ אָת ָכל־בְׁ א ָבָרֵּ֥ וְׁ ֹּ֗ ֶלד ַעל־ַמה־ָשְ֝ י ֶמה־ָחֹּ֑ ָכר־ֲאִנֵּ֥ ֹול  ): מח( זְׁ אֵ֣ ֹו ִמַיד־שְׁ שֶ֖ ט ַנפְׁ ַמל ֹּ֨ ֶות יְׁ ֶאה־ָּמֹּ֑ א ִירְׁ ל ֵ֣ ֶיה וְׁ חְׁ י ֶגֵֶ֣בר ִיֹֽ֭ מט( ִמֵ֤

ָלה יָך הָ ): ֶסֹֽ ֵ֤ה׀ ֲחָסֶדֶ֖ ָךנ( ַאי  ד ֶבֱאמּוָנֶתֹֽ ָדִוֹּ֗ ָת לְְׁ֝ עְׁ ַבֵּ֥ ָנֹּ֑י ִנשְׁ ים׀ ֲאד  ִנֵּ֥ ים):  ִראש  ים ַעִּמֹֽ י ָכל־ַרִבֵּ֥ יִקֹּ֗ ח  י בְְׁ֝ ִתֵּ֥ א  יָך שְׁ ת ֲעָבֶדֹּ֑ ַפֵ֣ ָני ֶחרְׁ ד  ר ֲא֭ כ ֵ֣ ָוֹּ֑ק  ): נא( זְׁ ק  יָך׀ יְׁ ֶבֵּ֥ ּו אֹויְׁ פֶ֖ רְׁ ר ח  נב( ֲאֶשֵ֤

ָך ִשיֶחֹֽ ֹות מְׁ בֵּ֥ ּו ִעקְׁ פֹּ֗ רְׁ ר ח ְ֝ ק  ):  ֲאֶשֵּ֥ ּוְך יְׁ ןנג( ָברֶ֖ ֹֽ ָאמ  ן׀ וְׁ ֵּ֥ מ  ם ָאָׁ֮ עֹוָלֹּ֗ : ָוֵּ֥ק לְְׁ֝  
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 יפה קול

 
 

  תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב-  דף  טו עמוד א

דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים: ע"י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע"י משה, ועל ידי הימן,  

 ,וע"י ידותון, ועל ידי אסף

;ועל ידי שלשה בני קרח  

 

  רש"י מסכת בבא בתרא דף יד עמוד ב

כתב בו דברים שאמרו זקנים הללו שהיו לפניו ויש שהיו בימיו כגון אסף והימן וידותון מן הלוים   -על ידי עשרה זקנים 

.המשוררים  

. כגון גלמי ראו עיניך ולי מה יקרו רעיך )תהלים קלט( אדם הראשון אמרן  -על ידי אדם הראשון   

. ור )שם /תהלים/ קי(נאם ה' לאדוני ]שב לימיני[ וכל המזמ -על ידי מלכי צדק   

. כדאמרינן לקמן איתן האזרחי זה אברהם -ועל ידי אברהם   

. תפלה למשה )שם /תהלים/ צ( וכל אחד עשר מזמורים כסדרן  -ועל ידי משה   
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. משכיל להימן  -ועל ידי הימן   

. למנצח לידותון  -ועל ידי ידותון   

 

  תוספות מסכת בבא בתרא דף טו עמוד א

לפי הספרים דגרסי שלמה צ"ל דאסף הוה משלשה בני קרח והוא אביאסף ולספרים  -ועל ידי שלמה ועל ידי בני קרח 

דל"ג שלמה לא הוי אסף אביאסף אלא אסף היה מן הלוים המשוררים וא"ת ולהנהו דלא גרסי ליה אמאי לא חשיב ליה  

ו והתפלל על שלמה תדע דכתיב בסוף המזמור כלו ים משפטיך וגו' וי"ל דדוד אמרקהא כתיב )תהלים עב( לשלמה אל

והא דכתיב נמי שיר המעלות  תפלות דוד וא"ת לספרים דגרסי שלמה הכתיב כלו תפלות דוד וי"ל לפי שסיימו דוד

לשלמה דוד כמו כן אמרו דכל חמש עשרה מעלות דוד אמרן ויש ספרים דקא חשיב אברהם ואיתן האזרחי וגריס לקמן 

קא חשיב איתן והאמר רב איתן האזרחי הוא אברהם ומשני איתן האזרחי דקא חשיב הכא יעקב  דקא חשיב אברהם ו

 וקשה להאי גירסא דמנא לן דדוד כתב ספרו על ידי אברהם כיון דאיתן האזרחי לאו היינו אברהם. 

 

  מהרש"א חידושי אגדות מסכת בבא בתרא דף יד  עמוד ב

דוד שכתבו בהדייהו אבל בפרש"י בריש ספר תהלים לקח לו דרך אחרת וחשיב דוד ושלמה  ע"י י' זקנים כו'. לא חשיב

בהדייהו ומפיק הימן וידותון ואפשר דמפרש הימן זה משה כדפריך לקמן וכתב אין ידותון שבספר זה אלא ע"ש הדתות 

: תון וק"לכו' ולפי זה לגירסא שכתבו התוס' דגרסינן שלמה י"ל דגרסינן שפיר אסף אלא דל"ג ידו  

ע"י מלכי צדק פרש"י נאם ה' לאדוני שב כו'. בפ' חלק אמרינן דאליעזר אמר לשם כן והיינו מלכי צדק והיינו שם כי 

:הוא חבר ויסד מזמור זה כמו שא"ל אליעזר ודו"ק  

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד ב 

זרח ומערב אתון היכי עבידיתו? אמר ליה: אייתי אמר רב חנה בר לואי: אמר שם רבא לאליעזר, כי אתו עלייכו מלכי מ

הקדוש ברוך הוא לאברהם, ואותביה מימיניה, והוה שדינן עפרא והוו חרבי, גילי והוי גירי, שנאמר מזמור לדוד נאם ה'  

לאדני שב לימיני עד אשית איבך הדם לרגליך, וכתיב מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד  

תן כעפר חרבו כקש נדף קשתוי . 

 מתיבתא 
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 דעת מקרא 

 

 

 

 רש"י תהלים פרק מב 

אסיר ואלקנה   -א( לבני קרח  )

ואביאסף הם היו תחלה בעצת  

אביהם ובשעת המחלוקת  

פרשו וכשנבלעו כל  

סביבותיה' ופתחה הארץ את  

פיה נשאר מקומם בתוך פי  

הארץ כענין שנאמר ובני קרח  

לא מתו ושם אמרו שירה ושם  

יסדו המזמורי' הללו ועלו  

משם ושרת' עליהם רוח  

הקודש ונתנבאו על הגליות  

ל חרבן הבית ועל מלכות  וע

: בית דוד  
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 ילקוט ביאורים

 

 

 

 

 

 
 

Rav Amnon Bazak Shiur 5a: Authorship of the Books of the Prophets and Writings 

Opinions are similarly divided concerning the authorship of Sefer Tehillim. In 
the beraita quoted above, Chazal maintain that King David wrote the book, "through (or 'incorporating') 
ten elders,” and the list includes ten individuals, some of whom lived earlier than David, while others 
were his contemporaries: 

  
"Adam, and Malki-Tzedek, and Avraham, and Moshe, and Heiman, and Yedutun, and Asaf, 
and the three sons of Korach." 

  
Rashi comments: "He wrote the things which these elders had said, for they lived before him, and 
some lived in his own period." 

  
According to Rashi, David was not only the author of some of the psalms in Sefer Tehillim, but 

also the redactor of the book, collating psalms that had been uttered by others – some in previous 
generations, some in his own generation. 

  
Midrash Shir Ha-shirim cites other opinions: 
  
"Ten people uttered the Book of Tehillim: Adam, Avraham, Moshe, David, Shlomo – 
concerning these five there is no argument. Concerning the other five there is disagreement 
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between Rav and Rabbi Yochanan. Rav counts Asaf, Heiman, Yedutun individually, and the 
three sons of Korach as one, and Ezra. Rabbi Yochanan counts Asaf and Heiman and Yedutun 
as one and the three sons of Korach individually, and Ezra." (Shir Ha-shirim Rabba, parasha 4, 
1, 4). 

  
Attention should be paid to two central differences between these sources. First, according to 

the midrash above, the general idea is not that David wrote what ten people had said, but rather that 
"ten people uttered Sefer Tehillim,” and David is listed as one of them, and is one of the five individuals 
whose identity is agreed upon unanimously. Second, the midrash also counts Ezra among the authors 
of psalms – in other words, there are psalms that were included in Sefer Tehillim after the time of 
David. Indeed, this would seem to be borne out by the text itself, since there are a number of psalms 
which describe exile and destruction, the most famous of them being chapter 137 – "By the rivers of 

Babylon."[10] 
  
A third opinion concerning the authorship of Sefer Tehillim appears in Rav Sa'adia Gaon's 

commentary, which attributes the entire work to David, awarding no status to the ten elders mentioned 
in the beraita: 

  
"The entire Book is a prophecy that was prophesied by David, just as the entire Jewish people 
unanimously refers to it as the 'songs of David'; likewise, in many sources it is attributed to 
him… And even though one might think that it also contains prophecies or psalms of others, 
in addition to David – such as Asaf, and Heiman, and Yedutun, and Eitan, and Moshe the man 
of God, and others – one must know that it is not so. Rather there is nothing in it that was not 
of David… And since this is clear, Yedutun is mentioned along with David in some places only 
to tell us that that psalm was a prophecy of David, yet named after Yedutun; Yedutun is a 
partner together with Asaf, and the sons of Korach, and Heiman – all the participants in the 

name of that psalm declare it and sing it together. But the psalm,[11] 'A prayer unto Moshe the 
man of God,' is a song that was conveyed to the sons of Moshe who lived at the time of David, 
in order that they could sing it…" (Rav Sa'adia Gaon's introduction to his Commentary on Sefer 
Tehillim, Kapach edition, pp. 28-29) 
  
In Rav Sa'adia Gaon's view, Sefer Tehillim in its entirety was composed solely by David, and 

was uttered through prophecy. While this opinion is certainly representative of and integral to a broader 

philosophical context,[12] it is clear that Rav Sa'adia Gaon, too, did not regard the view of 
the beraita quoted above as binding. 

  
The impression arising from these sources is that the beraita in Bava Batra does not represent 

a tradition that was accepted unanimously, and that there are authorities who differed – both in later 
sources among Chazal, and also amongst medieval commentators 

 

[10]  Rashbam adopts this approach in his commentary on Tehillim, which was only recently discovered, 
and parts of which were published by A. Mondshein in his article, "Al Gilui ha-Perush ha-'Avud' shel 
Rashbam le-Sefer Tehillim," Tarbiz 79 1, 5770-5771, pp. 91-141. Inter alia, Rashbam argues that 
some of the "songs of ascent" (shirei ha-ma'alot), such as chapters 120 and 123, were composed in 
Babylonian exile, or at the beginning of the Second Temple Period. See ibid. pp. 130, 133. 
[11]  Psalm 70. 
[12] As part of his dispute with the Karaites. See U. Simon, Arba Gishot le-Sefer Tehillim – mi-RaSaG 
ve-ad Ibn Ezra, Ramat Gan 5742, pp. 17-24. 

 

 

https://www.etzion.org.il/en/shiur-5a-authorship-books-prophets-and-writings#_ftn10
https://www.etzion.org.il/en/shiur-5a-authorship-books-prophets-and-writings#_ftn11
https://www.etzion.org.il/en/shiur-5a-authorship-books-prophets-and-writings#_ftn12
https://www.etzion.org.il/en/shiur-5a-authorship-books-prophets-and-writings#_ftnref10
https://www.etzion.org.il/en/shiur-5a-authorship-books-prophets-and-writings#_ftnref11
https://www.sefaria.org/Psalms.70?lang=he-en&utm_source=sef_linker
https://www.etzion.org.il/en/shiur-5a-authorship-books-prophets-and-writings#_ftnref12
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 תהלים המפורש 44-50
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 קפ"ז
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Rav Schwab Haggadah (Introduction to Hallel) 

 

 

 

 דבר העמק
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Book of Our Heritage p. 144-145 

 

 

 תהלים פרק קיט 

ַען  ) ַמֹּ֗ ֹּ֑יִתי לְְׁ֝ י־ֻענ  י ִכֹֽ ֹוב־ִלֵּ֥ עא( טֹֽ

יָך: ד ֻחֶקֹֽ ַמֵּ֥  ֶאלְׁ
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Rav Schwab Haggadah 

 

 

Artscroll Psalms p. 303 

Although some psalms are ascribed to ten other authors, they composed their songs merely as 

personal recollections. It was David who rewrote all of them so that they would relate to the 

souls of all men at all times. 

 תהלים פרק קיט 

ם־ ) יָת ִעֹֽ סה( ֭טֹוב ָעִשֵ֣

ָך:  ָבֶרֹֽ ק ִכדְׁ ָוֹּ֗ ק  ָךֹּ֑ יְְׁ֝ דְׁ  ַעבְׁ
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Me’am Lo’ez 

 

 שמואל ב פרק כג פסוק ח 

ד   ָדִוֹּ֑ ר לְׁ ים ֲאֶשֵ֣ ִרֶ֖ ֹות ַהִגב  מֵּ֥ ֶלה שְׁ ַּׁ֛ א 

י׀  ִנֵ֣ מ  כְׁ ֶבת ַתחְׁ ב ַבֶש֜ ש ֹּ֨  י 
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 במדבר )פרשת קרח( פרק יח פסוק כג 

ד  ֶהל מֹוע ָ֔ ַד֙ת א ֵ֣ ּוא ֶאת־ֲעב  י הֹּ֗ ִו֜ ד ַהל  ָעַבֹּ֨ וְׁ

ם   יֶכָ֔ ת  ר ֵ֣ ד  ת עֹוָל֙ם לְׁ ּו ֲעֹוָנֹּ֑ם ֻחַקֵ֤ אֵ֣ ם ִישְׁ ֶ֖ ה  וְׁ

א  ל ל ֵּ֥ ָרא ָ֔ ֵ֣י ִישְׁ נ  תֹוְ֙ך בְׁ הּובְׁ ּו ַנֲחָלֹֽ ֲחלֶ֖ : ִינְׁ  

דברים )פרשת שופטים( פרק יח 

 פסוק ז 

ָכל־ֶאָחי֙ו   ָוֵ֣ק ֱאֹלקיו כְׁ ק  ם יְׁ ֶ֖ ש  ת בְׁ ר ַ֕ ש  וְׁ

ק ָוֹֽ ק  ֵּ֥י יְׁ נ  ם ִלפְׁ ים ָשֶ֖ ִדֵּ֥ מְׁ ם ָהע  ִוִיָ֔ :ַהלְׁ  
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 מדרש שוחר טוב מזמור א 

עשרים אשרי כתיב בספר תהלים, כנגד עשרים הוי שכתוב בספר ישעיה, אמר   א ר' יהושע בן קרח תני דבי]א, א[ ]אשרי האיש[.  

כנגד עשרים ושתים   . ולמה,ר' יהושע עשרים אשרי כתוב בספר תהלים, ואני אומר עשרים ושתים  ורבי תמיה אני, היאך למדנ

אמרי פי ויחוקקו   ו לדורותכתבאותיות, ועליהם הוא אומר יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך )תהלים יט טו(, שיעשו לדורות, וי

כנגעים ואהלות. יהיו לרצון אמרי פי. אמר   םעליהשכר רין בהם ונוטלין , אלא יהיו קוםו קורין בהם כקורין בספריייה ולא  לדורות.

שני   ת דוד דירמבקש היה כתיב אגורה באהלך עולמים )תהלים סא ה(, וכי תעלה על דעתך שד מאי בשם ר' יוחנןבר שלום ר' ירמיה 

בשני עולמים.  אני יים קו חי כאילוואותי בבתי כנסיות ובתי מדרשות  םיהיו מזכירי דוד, אמר כך עולמים, אלא   

 דברי הימים א פרק כה

ֵ֤י   נ  ה ִלבְׁ ָדֹּ֗ א ַלֲעב  י ַהָצָב֜ ֹּ֨ ָשר  ל ָדִוי֩ד וְׁ ֵ֣ ד  ַוַיבְׁ

ֹות   רֵּ֥ ִכנ  ים בְׁ ִאַּׁ֛ ִנבְׁ ּון ַהֹֽ ידּותָ֔ ן ִוֹֽ יָמֵ֣ ה  ָאָס֙ף וְׁ

ם   ָפָרָ֔ ִה֙י ִמסְׁ ָ֑יְׁ ִים ַוֹֽ ָתֹּ֑ ִצלְׁ ים ּוִבמְׁ ָבִלֶ֖ ִבנְׁ

 ֵּ֥ ש  םַאנְׁ ָדָתֹֽ ָלאָכֶ֖ה ַלֲעב  :י מְׁ  

 תהלים פרק קיט 

י ) ֵּ֥ ר  ים  א( ַאשְׁ ִכֹּ֗ לְׁ ה  ֶרְך ַהְֹֽ֝ י־ָדֹּ֑ ימ  ִמֹֽ תְׁ

ק ָוֹֽ ק  ת יְׁ תֹוַרֵּ֥ : בְׁ  
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 יהושע פרק יד 

ַיֵ֣ת  ) ָפִני֙ם ִקרְׁ ֹון לְׁ רֵ֤ ם ֶחבְׁ ש ֹּ֨ טו( וְׁ

ים   ֹול ָבֲעָנִקֶ֖ ם ַהָגדַּׁ֛ ע ָהָאָדָ֧ ַבָ֔ ַארְׁ

ה  ָחָמֹֽ ה ִמִּמלְׁ ָטֶ֖ ֶרץ ָשקְׁ ָהָאֵּ֥ ּוא וְׁ : הֹּ֑  


