
King David’s Musical Qualities 
 
I. David As Musician 

  שמואל א פרק טז
 :ֵאָלי ַוֲהִביאֹוֶתם ְלַנֵּגן ֵמיִטיב ִאיׁש ִלי ָנא ְראּו ֲעָבָדיו ֶאל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר) יז(
 ָּדָבר ּוְנבֹון ִמְלָחָמה ְוִאיׁש ַחִיל ְוִגּבֹור ַנֵּגן ַעיֵֹד ַהַּלְחִמי ֵּבית ְלִיַׁשי ֵּבן ָרִאיִתי ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ֵמַהְּנָעִרים ֶאָחד ַוַּיַען) יח(

 :ִעּמֹו ַוידָֹוד ּתַֹאר ְוִאיׁש
 :ַּבּצֹאן ֲאֶׁשר ִּבְנָך ָּדִוד ֶאת ֵאַלי ִׁשְלָחה ַוּיֹאֶמר ִיָׁשי ֶאל ַמְלָאִכים ָׁשאּול ַוִּיְׁשַלח) יט(
 :ָׁשאּול ֶאל ְּבנֹו ָּדִוד ְּבַיד ַוִּיְׁשַלח ֶאָחד ִעִּזים ּוְגִדי ַיִין ְונֹאד ֶלֶחם ֲחמֹור ִיַׁשי ַוִּיַּקח) כ(
 :ֵכִלים נֵֹׂשא לֹו ַוְיִהי ְמאֹד ַוֶּיֱאָהֵבהּו ְלָפָניו ַוַּיֲעמֹד ָׁשאּול ֶאל ָדִוד ַוָּיבֹא) כא(
 :ְּבֵעיָני ֵחן ָמָצא ִּכי ְלָפַני ָדִוד ָנא ַיֲעָמד ֵלאמֹר ִיַׁשי ֶאל ָׁשאּול ַוִּיְׁשַלח) כב(
 רּוַח ֵמָעָליו ְוָסָרה לֹו ְוטֹוב ְלָׁשאּול ְוָרַוח ְּבָידֹו ְוִנֵּגן ַהִּכּנֹור ֶאת ָּדִוד ְוָלַקח ָׁשאּול ֶאל ֱאלִֹהים רּוַח ִּבְהיֹות ְוָהָיה) כג(

 :ָהָרָעה
II. David As Poet 

 יז :שמואל ב פרק א
  :ָנָתן ְּבנֹוַוְיקֵֹנן ָּדִוד ֶאת ַהִּקיָנה ַהּזֹאת ַעל ָׁשאּול ְוַעל ְיהֹו

  לג:שמואל ב פרק ג
   :ַוְיקֵֹנן ַהֶּמֶלְך ֶאל ַאְבֵנר ַוּיֹאַמר ַהְּכמֹות ָנָבל ָימּות ַאְבֵנר

 שמואל ב פרק כג
רֹות ְוֵאֶּלה ִּדְבֵרי ָדִוד ָהַאֲחרִֹנים ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל ְמִׁשיַח ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ּוְנִעים ְזִמ)   א  (

  : ִיְׂשָרֵאל
  : רּוַח ְידָֹוד ִּדֶּבר ִּבי ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוִני)   ב  (
 ָאַמר ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ִלי ִדֶּבר צּור ִיְׂשָרֵאל )   ג  (

 
III. David As Organizer of the Singers and Musicians 

 דברי הימים א פרק ו
  : ְוֵאֶּלה ֲאֶׁשר ֶהֱעִמיד ָּדִויד ַעל ְיֵדי ִׁשיר ֵּבית ְידָֹוד ִמְּמנֹוַח ָהָארֹון)   טז   (
ַוִּיְהיּו ְמָׁשְרִתים ִלְפֵני ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַּבִּׁשיר ַעד ְּבנֹות ְׁשלֹמֹה ֶאת ֵּבית ְידָֹוד ִּבירּוָׁשָלִם ַוַּיַעְמדּו )   יז  (

  : ֹוָדָתםְכִמְׁשָּפָטם ַעל ֲעב
  :ְוֵאֶּלה ָהעְֹמִדים ּוְבֵניֶהם ִמְּבֵני ַהְּקָהִתי ֵהיָמן ַהְמׁשֹוֵרר ֶּבן יֹוֵאל ֶּבן ְׁשמּוֵאל)   יח  (

 
IV. David As Inventor of Instruments 

  :ַהּפְֹרִטים ַעל ִּפי ַהָּנֶבל ְּכָדִויד ָחְׁשבּו ָלֶהם ְּכֵלי ִׁשיר   ה:עמוס ו
  

 דברי הימים א פרק כג
  : ְוָדִויד ָזֵקן ְוָׂשַבע ָיִמים ַוַּיְמֵלְך ֶאת ְׁשלֹמֹה ְבנֹו ַעל ִיְׂשָרֵאל)   א  (
  : ַוֶּיֱאסֹף ֶאת ָּכל ָׂשֵרי ִיְׂשָרֵאל ְוַהּכֲֹהִנים ְוַהְלִוִּים)   ב  (
  : לָֹתם ִלְגָבִרים ְׁשלִֹׁשים ּוְׁשמֹוָנה ָאֶלףַוִּיָּסְפרּו ַהְלִוִּים ִמֶּבן ְׁשלִֹׁשים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ַוְיִהי ִמְסָּפָרם ְלֻגְלְּג)   ג  (
  : ֵמֵאֶּלה ְלַנֵּצַח ַעל ְמֶלאֶכת ֵּבית ְידָֹוד ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ָאֶלף ְוׁשְֹטִרים ְוׁשְֹפִטים ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים)   ד  (
  : ד ַּבֵּכִלים ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלַהֵּללְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ׁשֲֹעִרים ְוַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ְמַהְלִלים ַלידָֹו)   ה  (
 

 דברי הימים ב פרק כט
 :  ְוַהּכֲֹהִנים ַּבֲחצְֹצרֹותַוַּיַעְמדּו ַהְלִוִּים ִּבְכֵלי ָדִויד)   כו (

ְצרֹות ְוַעל ְיֵדי ְּכֵלי ַוּיֹאֶמר ִחְזִקָּיהּו ְלַהֲעלֹות ָהעָֹלה ְלַהִּמְזֵּבַח ּוְבֵעת ֵהֵחל ָהעֹוָלה ֵהֵחל ִׁשיר ְידָֹוד ְוַהֲחצֹ)   כז  (
  : ָּדִויד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל

 


