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Table 1a

Masoretic Text of II Samuel Chapt. 22 and Psalm 18 in Parallel Columns
II Samuel Chapt. 22

Verse

י־לי
ִ ּומ ַפ ְל ִט
ְ ּומ ֻצ ָד ִתי
ְ יְ הוָ ה ַס ְל ִעי

2b

נּוסי
ִ ּומ
ְ צּורי ֶא ֱח ֶסה־ֹּבו ָמגִ ִני וְ ֶק ֶרן ִי ְש ִעי ִמ ְשגַ ִֹּבי
ִ ֹלהי
ֵ ֱא

3

מ ִֹש ִעי ֵמ ָח ָמס ת ִֹש ֵע ִני

Psalm 18

צּורי ֶא ֱח ֶסה־ֹּבו ָמגִ נִ י
ִ ּומ ַפ ְל ִטי ֵא ִלי
ְ צּוד ִתי
ָ ּומ
ְ יְ הוָ ה ַס ְל ִעי
וְ ֶק ֶרן־יִ ְש ִעי ִמ ְשגַ ִֹּבי

ּומאֹיְ ַבי ִאּוָ ֵש ַע
ֵ ְמ ֻה ָלל ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה

4

ּומן־אֹיְ ַבי ִאּוָ ֵש ַע
ִ ְמ ֻה ָלל ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה

י־מוֶ ת נַ ֲח ֵלי ְב ִליַ ַעל יְ ַב ֲע ֻת ִני
ָ ִכי ֲא ָפ ֻפ ִני ִמ ְש ְֹּב ֵר

5

י־מוֶ ת וְ נַ ֲח ֵלי ְב ִליַ ַעל יְ ַב ֲעתּונִ י
ָ ֲא ָפפּונִ י ֶח ְב ֵל

י־מוֶ ת
ָ ֶח ְב ֵלי ְשאול ַס ֹֻּב ִני ִק ְד ֻמ ִני מ ְֹק ֵש

6

מוק ֵשי ָמוֶ ת
ְ ֶח ְב ֵלי ְשאול ְס ָבבּונִ י ִק ְדמּונִ י
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Psalm 18

Verse

II Samuel Chapt. 22

ֹלהי ֲא ַשּוֵ ַע ִי ְש ַמע ֵמ ֵה ָיכלו
ל־א ַ
ר־לי ׀ ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶא ֱ
ַֹּב ַצ ִ

7

ֹלהי ֶא ְק ָרא וַ יִ ְש ַמע ֵמ ֵה ָיכלו
ל־א ַ
ר־לי ֶא ְק ָרא יְ הוָ ה וְ ֶא ֱ
ַֹּב ַצ ִ

קולי וְ ַשוְ ָע ִתי ְל ָפנָ יו ׀ ָתבוא ְב ָאזְ נָ יו
ִ
ּומוס ֵדי ָה ִרים יִ ְר ָגזּו וַ יִ ְת ָג ֲעשּו ִכי־
ְ
וַ ִת ְג ַעש וַ ִת ְר ַעש ָה ָא ֶרץ

קולי וְ ַשוְ ָע ִתי ְֹּב ָאזְ ָניו
ִ
8

ָח ָרה לו

מוסדות
]וַ ְת ָג ַעש כ] (וַ יִ ְת ָג ַעש ק) וַ ִת ְר ַעש ָה ָא ֶרץ ְ
י־ח ָרה לו
ַה ָש ַמיִ ם יִ ְר ָגזּו וַ יִ ְת ָג ֲעשּו ִכ ָ

ש־מ ִֹּפיו ת ֹא ֵכל גֶ ָח ִלים ָֹּב ֲערּו ִמ ֶמנּו
ָע ָלה ָע ָשן ְֹּב ַאֹּפו וְ ֵא ִ

9

אכל גֶ ָח ִלים ָֹּב ֲערּו ִמ ֶמנּו
ָע ָלה ָע ָשן ְֹּב ַאֹּפו וְ ֵאש ִמ ִֹּפיו ת ֹ ֵ

וַ יֵ ט ַמיִ ם וַ יֵ ַרד וַ ֲע ָר ֶפל ַת ַחת ַר ְג ָליו

10

וַ יֵ ט ָש ַמיִ ם וַ יֵ ַרד וַ ֲע ָר ֶפל ַת ַחת ַר ְג ָליו

י־רּוח
ל־כנְ ֵפ ַ
ל־כרּוב וַ יָ עֹף וַ יֵ ֶדא ַע ַ
וַ יִ ְר ַכב ַע ְ

11

י־רּוח
ל־כנְ ֵפ ַ
ל־כרּוב וַ יָ עֹף וַ יֵ ָרא ַע ַ
וַ יִ ְר ַכב ַע ְ

12

ת־מיִ ם ָע ֵבי ְש ָח ִקים
וַ יָ ֶשת ח ֶֹשְך ְס ִביב ָֹתיו ֻסכות ַח ְש ַר ַ

ת־מיִ ם ָע ֵבי
יבותיו ֻס ָכתו ֶח ְש ַכ ַ
יָ ֶשת ח ֶֹשְך ִס ְתרו ְס ִב ָ
ְש ָח ִקים
י־אש
ִמנֹגַ ּה נֶ ְגדו ָע ָביו ָע ְברּו ָֹּב ָרד וְ גַ ֲח ֵל ֵ

13

י־אש
ִמנֹגַ ּה נֶ ְגדו ָֹּב ֲערּו גַ ֲח ֵל ֵ

י־אש
וַ יַ ְר ֵעם ַֹּב ָש ַמיִ ם ׀ יְ הוָ ה וְ ֶע ְליון יִ ֵתן קֹלו ָֹּב ָרד וְ גַ ֲח ֵל ֵ

14

ן־ש ַמיִ ם יְ הוָ ה וְ ֶע ְליון יִ ֵתן קולו
יַ ְר ֵעם ִמ ָ

ּוב ָר ִקים ָרב וַ יְ ֻה ֵמם
יצם ְ
וַ יִ ְש ַלח ִח ָציו וַ יְ ִפ ֵ

15

יצם ָֹּב ָרק [וַ יְ ֻה ֵמם כ] (וַ יָ הֹם׃ ק(
וַ יִ ְש ַלח ִח ִצים וַ יְ ִפ ֵ

16

וַ יֵ ָראּו ֲא ִפ ֵקי יָ ם יִ ָגלּו מ ְֹסדות ֵת ֵבל ְֹּב ַג ֲע ַרת יְ הוָ ה ִמ ִנ ְש ַמת

מוסדות ֵת ֵבל ִמ ַג ֲע ָר ְתָך יְ הוָ ה
וַ יֵ ָראּו ֲא ִפ ֵיקי ַמיִ ם וַ יִ ָגלּו ְ

רּוח ַאֹּפו
ַ

רּוח ַא ֶֹּפָך
ִמנִ ְש ַמת ַ
יִ ְש ַלח ִמ ָמרום יִ ָק ֵחנִ י יַ ְמ ֵשנִ י ִמ ַמיִ ם ַר ִֹּבים

17

ִי ְש ַלח ִמ ָמרום יִ ָק ֵח ִני יַ ְמ ֵש ִני ִמ ַמיִ ם ַר ִֹּבים

י־א ְמצּו ִמ ֶמנִ י
ּומש ֹנְ ַאי ִכ ָ
יַ ִצ ֵילנִ י ֵמאֹיְ ִבי ָעז ִ

18

יַ ִצ ֵילנִ י ֵמאֹיְ ִבי ָעז ִמש ֹנְ ַאי ִכי ָא ְמצּו ִמ ֶמ ִני

19

יְ ַק ְד ֻמ ִני ְֹּביום ֵא ִידי וַ יְ ִהי יְ הוָ ה ִמ ְש ָען ִלי

יאנִ י ַל ֶמ ְר ָחב יְ ַח ְל ֵצנִ י ִכי ָח ֵפץ ִֹּבי
יוצ ֵ
וַ ִ

20

י־ח ֵפץ ִֹּבי
וַ י ֵֹצא ַל ֶמ ְר ָחב א ִֹתי יְ ַח ְל ֵצ ִני ִכ ָ

יִ גְ ְמ ֵלנִ י יְ הוָ ה ְכ ִצ ְד ִקי ְכבֹר יָ ַדי יָ ִשיב ִלי

21

יִ גְ ְמ ֵל ִני יְ הוָ ה ְכ ִצ ְד ָק ִתי ְכבֹר יָ ַדי ָי ִשיב ִלי

ֹלהי
א־ר ַש ְע ִתי ֵמ ֱא ָ
־מ ְר ִתי ַד ְר ֵכי יְ הוָ ה וְ ל ֹ ָ
יש ַ
ִכ ָ

22

ֹלהי
ִכי ָש ַמ ְר ִתי ַד ְר ֵכי יְ הוָ ה וְ לֹא ָר ַש ְע ִתי ֵמ ֱא ָ

א־א ִסיר ֶמנִ י
ל־מ ְש ָֹּפ ָטיו ְלנֶ ְג ִדי וְ ֻחק ָֹתיו ל ֹ ָ
ִכי ָכ ִ

23

ִכי ָכל־ [ ִמ ְשֹּפֹטו כ] ( ִמ ְש ָֹּפ ָטיו ק) ְלנֶ ְג ִדי וְ ֻחק ָֹתיו לֹא־

יום־א ִידי וַ יְ ִהי־יְ הוָ ה ְל ִמ ְש ָען ִלי
ֵ
יְ ַק ְדמּונִ י ְב

ָאסּור ִמ ֶמנָ ה
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Psalm 18

II Samuel Chapt. 22

Verse
24

וָ ֶא ְהיֶ ה ָת ִמים לו וָ ֶא ְש ַת ְמ ָרה ֵמ ֲע ִוני

וַ יָ ֶשב־יְ הוָ ה ִלי ְכ ִצ ְד ִקי ְכבֹר יָ ַדי ְלנֶ ֶגד ֵעינָ יו

25

וַ יָ ֶשב יְ הוָ ה ִלי ְכ ִצ ְד ָק ִתי ְכב ִֹרי ְלנֶ ֶגד ֵע ָיניו

ם־ח ִסיד ִת ְת ַח ָסד ִעם־גְ ַבר ָת ִמים ִת ַת ָמם
ִע ָ

26

ם־ח ִסיד ִת ְת ַח ָסד ִעם־גִ ֹּבור ָת ִמים ִת ַת ָמם
ִע ָ

ם־ע ֵקש ִת ְת ַֹּפ ָתל
ִעם־נָ ָבר ִת ְת ָֹּב ָרר וְ ִע ִ

27

ם־ע ֵקש ִת ַת ָֹּפל
ִעם־נָ ָבר ִת ָת ָבר וְ ִע ִ

28

ל־ר ִמים ַת ְש ִֹּפיל
תוש ַיע וְ ֵע ֶיניָך ַע ָ
ת־עם ָע ִני ִ
וְ ֶא ַ

ֹלהי יַ ִג ַיה ָח ְש ִכי
י־א ָתה ָת ִאיר נֵ ִרי יְ הוָ ה ֱא ַ
ִכ ַ

29

י־א ָתה ֵנ ִירי יְ הוָ ה וַ יהוָ ה יַ ִג ַיה ָח ְש ִכי
ִכ ַ

אֹלהי ֲא ַד ֶלג־שּור
ּוב ַ
י־בָך ָא ֻרץ ְגדּוד ֵ
ִכ ְ

30

אֹלהי ֲא ַד ֶלג־שּור
ִכי ְב ָכה ָארּוץ ְגדּוד ֵֹּב ַ

רּופה ָמגֵ ן הּוא ְלכֹל ׀
ָה ֵאל ָת ִמים ַד ְרכו ִא ְמ ַרת־יְ הוָ ה ְצ ָ

31

רּופה ָמ ֵגן הּוא ְלכֹל
ָה ֵאל ָת ִמים ַד ְרכו ִא ְמ ַרת יְ הוָ ה ְצ ָ

וָ ֱא ִהי ָת ִמים ִעמו וָ ֶא ְש ַת ֵמר ֵמ ֲעונִ י

תוש ַיע וְ ֵעינַ יִ ם ָרמות ַת ְש ִֹּפיל
ם־ענִ י ִ
י־א ָתה ַע ָ
ִכ ַ

ַהח ִֹסים ֹּבו

ַהח ִֹסים ֹּבו
ֹלהינּו
זּול ִתי ֱא ֵ
ּומי צּור ָ
לוה ִמ ַֹּב ְל ֲע ֵדי יְ הוָ ה ִ
ִכי ִמי ֱא ַ

32

ֹלהינּו
ּומי צּור ִמ ַֹּב ְל ֲע ֵדי ֱא ֵ
י־אל ִמ ַֹּב ְל ֲע ֵדי יְ הוָ ה ִ
ִכי ִמ ֵ

ָה ֵאל ַה ְמ ַאזְ ֵרנִ י ָחיִ ל וַ יִ ֵתן ָת ִמים ַד ְר ִכי

33

ָה ֵאל ָמעּוזִ י ָחיִ ל וַ יַ ֵתר ָת ִמים [ ַד ְרכו כ] ( ַד ְר ִכי׃ ק(

ְמ ַשּוֶ ה ַר ְג ַלי ָכ ַאיָ לות וְ ַעל ָֹּבמ ַֹתי יַ ֲע ִמ ֵידנִ י

34

מותי יַ ֲע ִמ ֵדנִ י
ְמ ַשּוֶ ה [ ַר ְג ָליו כ] ( ַר ְג ַלי ק) ָכ ַאיָ לות וְ ַעל ָֹּב ַ

חּושה זְ רוע ָֹתי
ְמ ַל ֵמד יָ ַדי ַל ִמ ְל ָח ָמה וְ נִ ֲח ָתה ֶק ֶשת־נְ ָ

35

חּושה זְ רֹע ָֹתי
ְמ ַל ֵמד יָ ַדי ַל ִמ ְל ָח ָמה וְ נִ ַחת ֶק ֶשת־נְ ָ

ימינְ ָך ִת ְס ָע ֵדנִ י וְ ַענְ וַ ְתָך ַת ְר ֵֹּבנִ י
ן־לי ָמגֵ ן ִי ְש ֶעָך וִ ִ
וַ ִת ֶת ִ

36

ן־לי ָמ ֵגן ִי ְש ֶעָך וַ ֲענ ְֹתָך ַת ְר ֵֹּב ִני
וַ ִת ֶת ִ

ַת ְר ִחיב ַצ ֲע ִדי ַת ְח ָתי וְ לֹא ָמ ֲעדּו ַק ְר ֻס ָלי

37

ַת ְר ִחיב ַצ ֲע ִדי ַת ְח ֵת ִני וְ לֹא ָמ ֲעדּו ַק ְר ֻס ָלי

לותם
ד־כ ָ
א־אשּוב ַע ַ
ֶא ְרדוף אויְ ַבי וְ ַא ִשיגֵ ם וְ ל ֹ ָ

38

לותם
ד־כ ָ
ֶא ְר ְד ָפה אֹיְ ַבי וָ ַא ְש ִמ ֵידם וְ לֹא ָאשּוב ַע ַ

ֶא ְמ ָח ֵצם וְ לֹא־יֻ ְכלּו קּום יִ ְֹּפלּו ַת ַחת ַר ְג ָלי

39

וָ ֲא ַכ ֵלם וָ ֶא ְמ ָח ֵצם וְ לֹא יְ קּומּון וַ יִ ְֹּפלּו ַת ַחת ַר ְג ָלי

וַ ְת ַאזְ ֵרנִ י ַחיִ ל ַל ִמ ְל ָח ָמה ַת ְכ ִר ַיע ָק ַמי ַת ְח ָתי

40

וַ ַתזְ ֵרנִ י ַחיִ ל ַל ִמ ְל ָח ָמה ַת ְכ ִר ַיע ָק ַמי ַת ְח ֵת ִני

יתם
ּומ ַשנְ ַאי ַא ְצ ִמ ֵ
וְ אֹיְ ַבי נָ ַת ָתה ִלי ע ֶֹרף ְ

41

יתם
וְ אֹיְ ַבי ַת ָתה ִלי ע ֶֹרף ְמ ַשנְ ַאי וָ ַא ְצ ִמ ֵ

ין־מוש ַיע ַעל־יְ הוָ ה וְ לֹא ָענָ ם
ִ
יְ ַשּוְ עּו וְ ֵא

42

ִי ְשעּו וְ ֵאין מ ִֹש ַיע ֶאל־יְ הוָ ה וְ לֹא ָענָ ם
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II Samuel Chapt. 22

Verse

ר־א ֶרץ ְכ ִטיט־חּוצות ֲא ִד ֵקם ֶא ְר ָק ֵעם
ָ וְ ֶא ְש ָח ֵקם ַכ ֲע ַפ

43

וַ ְת ַפ ְל ֵט ִני ֵמ ִר ֵיבי ַע ִמי ִת ְש ְמ ֵר ִני ְלרֹאש גויִ ם ַעם לֹא־

44

Psalm 18
י־רּוח ְכ ִטיט חּוצות ֲא ִר ֵיקם
ַ
ֵל־ֹּפנ
ְ וְ ֶא ְש ָח ֵקם ְכ ָע ָפר ַע
ימנִ י לְ רֹאש גויִ ם ַעם לֹא־יָ ַד ְע ִתי
ֵ ְת ַפ ְל ֵטנִ י ֵמ ִר ֵיבי ָעם ְת ִש

יָ ַד ְע ִתי יַ ַע ְב ֻד ִני

יַ ַע ְבדּונִ י

מוע אֹזֶ ן ִי ָש ְמעּו ִלי
ַ שּו־לי ִל ְש
ִ
ְֹּבנֵ י נֵ ָכר יִ ְת ַכ ֲח

45

שּו־לי
ִ
ְל ֵש ַמע אֹזֶ ן ִי ָש ְמעּו ִלי ְֹּבנֵ י־נֵ ָכר יְ ַכ ֲח

רותם
ָ ְֹּבלּו וְ יַ ְחגְ רּו ִמ ִמ ְסג
ֹ ְִֹּבנֵ י נֵ ָכר י

46

יהם
ֶ רות
ֵ ְְֹּבנֵ י־נֵ ָכר יִ ֹּבֹלּו וְ יַ ְח ְרגּו ִמ ִמ ְסג

ֹלהי צּור יִ ְש ִעי
ֵ צּורי וְ יָ ֻרם ֱא
ִ ּוברּוְך
ָ ַחי־יְ הוָ ה

47

לוהי ִי ְש ִעי
ֵ צּורי וְ יָ רּום ֱא
ִ ּוברּוְך
ָ ַחי־יְ הוָ ה

ּומוריד ַע ִמים ַת ְח ֵת ִני
ִ ָה ֵאל ַהנ ֵֹתן ְנ ָקמֹת ִלי

48

נותן נְ ָקמות ִלי וַ יַ ְד ֵֹּבר ַע ִמים ַת ְח ָתי
ֵ ָה ֵאל ַה

רומ ֵמ ִני ֵמ ִאיש ֲח ָמ ִסים ַת ִצ ֵילנִ י
ְ ּומ ָק ַמי ְת
ִ יאי ֵמאֹיְ ָבי
ִ ּומוצ
ִ

49

רומ ֵמנִ י ֵמ ִאיש ָח ָמס
ְ ן־ק ַמי ְת
ָ ְמ ַפ ְל ִטי ֵמאֹיְ ָבי ַאף ִמ
ַת ִצ ֵילנִ י

ּול ִש ְמָך ֲאזַ ֵמר
ְ אודָך יְ הוָ ה ַֹּבגויִ ם
ְ ל־כן
ֵ ַע
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ּול ִש ְמָך ֲאזַ ֵמ ָרה
ְ אודָך ַבגויִ ם ׀ יְ הוָ ה
ְ ל־כן ׀
ֵ ַע

ה־ח ֶסד
ֶ ] ִמ ְג ִדיל כ] ( ִמ ְגדול ק) ְישּועות ַמ ְלכו וְ ע ֶֹש
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] ִמ ְגד ֹל כ] ( ַמ ְג ִדיל ק) ְישּועות ַמ ְלכו וְ ע ֶֹשה ֶח ֶסד

ד־עולם
ָ
ּולזַ ְרעו ַע
ְ ִל ְמ ִשיחו ְל ָדוִ ד

i

ד־עולם
ָ
ּולזַ ְרעו ַע
ְ ִל ְמ ִשיחו ְל ָדוִ ד

“The importance of this poem for the study of textual transmission can scarcely be overemphasized. No other

ancient piece of comparable length appears in parallel texts in the Old Testament. Scholars have recognized that
a long complex history lies behind the present Masoretic recensions of the Psalm. In their earlier written form, II
Samuel 22 and Psalm 18 represented divergent traditions, with a maximum number of variant readings.
Subsequent developments involved the interaction of the texts upon each other, and a strong tendency toward
harmonization. This process, however, was never completed, and the result consists of the mixed texts which we
have. The variant and conflate readings, which are still preserved in considerable number, strikingly illustrate both
processes in the textual history of the Psalm.
Significant also are the orthographic peculiarities of the texts.... II Sam. 22 is written more defectively (i.e., with
fewer matres lectiones) than Psalm 18. Both texts have been revised and modernized considerably in the course
of transmission, but Sam. 22 preserves a number of archaic readings which point to a minimal date in the nintheighth centuries B.C. for the written composition of the poem. These old spellings reflect a text written in the
dialect of Israel, the Northern Kingdom, and must therefore antedate the destruction of Samaria (722/1 B.C.), i.e.
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at a time before normative Israelite written sources were superseded by a shift to standard Judahite channels.”
Quoted from Cross-Freedman p. 125.
Two important analyses of this poem with many proposed emendations are: Studies in Early Hebrew Meter by D.
K. Stuart (Scholar’s Press 1976); Studies in Ancient Yahwistic Poetry by Frank Moore Cross and David Noel
Freedman (SBL Dissertation Series 21 1975; Wm. B. Eerdmans Publishing Company; New Edition 1997) but
note carefully http://www.houseofdavid.ca/anc_heb.htm#emendations .
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