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ספר שמואל ב'

פרק ז' :הבטחה לבית דוד – מוחלטת או מותנת?
 .1תהלים פרק קלב
(א) ִׁשיר הַ מַ עֲלֹות זְ כֹור יְֹק ָֹוֹק לְדָ וִ ד ֵאת כָ ל עֻּנֹותֹו( :ב) אֲ שֶׁ ר
יתי
נִשבַּ ע לַּיקוָק נָדַ ר לַאֲ ִׁביר ַי ֲעֹקֹב( :ג) ִאם ָאב ֹא בְ אֹהֶ ל בֵּ ִ
ְ
ִׁאם ֶׁאעֱלֶׁה עַ ל עֶׁ ֶׁרׂש ְיצּועָ י( :ד) ִׁאם ֶׁא ֵתן ְשנַת לְעֵ ינָי לְ עַ פְ עַ ַפי
ְתנּומָ ה( :ה) עַּ ד ֶא ְמצָ א מָ קום לַּיקוָק ִמ ְשכָנות לַּאֲ בִ יר ַּי ֲעקֹב:
ָבֹואה
(ו) ִׁהּנֵה ְשמַ עֲנּוהָ בְ ֶׁאפְ ָר ָתה ְמצָ אנּוהָ בִׁ ְׂשדֵ י יָעַ ר( :ז) נ ָ
נֹותיו נ ְִׁש ַתחֲ ֶׁוה לַהֲ דֹם ַרגְ ָליו( :ח) ֹקּומָ ה יְֹקֹוָ ֹק
לְמ ְשכְ ָ
ִׁ
ידיָך
לִׁמנּוחָ ֶׁתָך ַא ָתה וַאֲ רֹון ֻע ֶׁזָך( :ט) כֹהֲ נֶׁיָך ִׁילְבְ שּו צֶׁ דֶׁ ֹק וַחֲ ִׁס ֶׁ
ְ
יְרּנֵנּו( :י) בַ עֲבּור דָ וִׁ ד עַ בְ דֶׁ ָך ַאל ָתשֵ ב פְ נֵי ְמ ִׁשיחֶׁ ָך:
ַ
 .2מלכים א פרק יא
(יא) וַ ּי ֹאמֶׁ ר יְֹקֹוָֹק ל ְִׁשֹלמֹה יַעַ ן אֲ שֶׁ ר ָהי ְָתה ז ֹאת עִׁ מָ ְך וְ ל ֹא
יתי עָ לֶׁיָך ָֹקרֹעַ ֶׁא ְֹק ַרע ֶׁאת
יתי וְ חֻ ק ַֹתי אֲ שֶׁ ר צִׁ ּוִׁ ִׁ
שָ מַ ְר ָת בְ ִׁר ִׁ
הַ מַ ְמלָכָה מֵ עָ לֶׁ יָך ּונ ְַת ִׁתיהָ לְ עַ בְ דֶׁ ָך( :יב) ַאְך ְביָמֶׁ יָך ל ֹא
ֶׁאעֱׂשֶׁ ּנָה לְ ַמעַ ן דָ וִׁ ד ָא ִׁביָך ִׁמּיַד בִׁ נְָך ֶׁא ְֹק ָרעֶׁ ּנָה( :יג) ַרֹק ֶׁאת ָכל
הַ מַ ְמלָכָה ל ֹא ֶׁא ְֹק ָרע שֵּ בֶ ט ֶא ָחד ֶא ֵּתן לִבְ נֶָך לְמַּ עַּ ן דָ וִ ד עַּ בְ ִדי
ּולְמַ עַ ן יְ רּושָ ַל ִׁם אֲ שֶׁ ר בָ חָ ְר ִׁתי:
 .3דברי הימים ב פרק יג
(ד) וַ ּי ָָֹקם אֲ בִׁ ּיָה מֵ עַ ל לְ הַ ר צְ מָ ַריִׁם אֲ שֶׁ ר ְבהַ ר ֶׁאפְ ָריִׁם וַּי ֹאמֶׁ ר
ְשמָ עּונִׁ י י ָָרבְ עָ ם וְ כָל י ְִׁׂש ָר ֵאל( :ה) הֲ ל ֹא ָלכֶׁם לָדַ עַ ת כִׁ י ְיֹק ָֹוֹק

ִשבַּ ע ְיקוָק ל ְָדוִ ד אֱ ֶמת ל ֹא יָשּוב ִמ ֶמנָה ִמפְ ִרי ִב ְטנְ ָך
(יא) נ ְ
יתי וְ עֵ ד ִֹׁתי זֹו
ָא ִשית לְכִ ֵּסא לְָך ( :יב) ִׁאם יִׁ ְש ְמרּו בָ נֶׁיָך ְב ִׁר ִׁ
ֵּשבּו לְכִ ֵּסא לְָך( :יג) כִׁ י בָ ַחר
ֵיהם ע ֲֵּדי עַּ ד י ְ
אֲ ל ְַמדֵ ם גַם ְבנ ֶׁ
מֹושב לֹו( :יד) ז ֹאת ְמנּו ָח ִׁתי ע ֲֵדי עַ ד פֹה
יְֹקֹוָֹק בְ צִׁ ּיֹון ִׁאּוָּה ְל ָ
ֶׁיה ַא ְׂש ִׁביעַ
ידּה בָ ֵרְך אֲ בָ ֵרְך ֶׁא ְביֹונ ָ
יה( :טו) צֵ ָ
ֵאשֵ ב כִׁ י ִׁאּוִׁ ִׁת ָ
יה ַרּנֵן יְ ַרּנֵנּו( :יז) ָשם
יד ָ
ֶׁיה ַא ְל ִׁביש י ֶַׁשע וַחֲ ִׁס ֶׁ
לָחֶׁ ם( :טז) וְ כֹהֲ נ ָ
יחי( :יח) אֹויְ בָ יו ַאלְ ִׁביש
ַאצְ ִׁמיחַ ֶֹׁק ֶׁרן ְל ָדוִׁ ד עָ ַרכְ ִׁתי נֵר ל ְִׁמ ִׁש ִׁ
בֹשֶׁ ת וְ עָ לָ יו י ִָׁציץ נִׁזְ רֹו:
אֱ ֹלהֵ י י ְִׁׂש ָר ֵאל נ ַָתן ַמ ְמ ָלכָה ל ְָדוִׁ יד עַ ל יִׁ ְׂש ָר ֵאל לְ עֹולָ ם לֹו
ּולְבָ נָיו בְ ִרית ֶמלַּח :ס
 .4מלכים א פרק ב פסוק א  -ד
(א) ַוּי ְִֹׁק ְרבּו ְי ֵמי דָ וִׁ ד ָלמּות וַ יְ צַ ו ֶׁאת ְשֹלמֹה ְבנֹו לֵאמֹר( :ב)
לְאיש( :ג) וְ ָש ַּמ ְר ָת
ִׁית ִׁ
הלְֵך ְב ֶׁד ֶׁרְך כָל ָה ָא ֶׁרץ וְ ָחזַ ְֹק ָת וְ ָהי ָ
ָאנֹכִׁ י ֹ
ֹלהיָך לָ ֶׁלכֶׁת ִׁב ְד ָרכָ יו לִׁ ְשמֹר חֻ ק ָֹתיו
ֶאת ִמ ְש ֶמ ֶרת ְיקוָק אֱ ֶ
תֹורת מ ֶֹׁשה לְמַ עַ ן
ֹותיו ַככָתּוב ְב ַ
ּומ ְשפ ָָטיו וְ עֵ ְד ָ
ֹותיו ִׁ
ִׁמצְ ָ
ַת ְׂשכִׁ יל ֵאת כָל אֲ ֶׁשר ַתע ֲֶׁׂשה וְ ֵאת כָל אֲ ֶׁשר ִׁתפְ נֶׁה ָשם( :ד)
יִש ְמרּו
לְמַּ עַּ ן י ִָקים ְיק ָוק ֶאת ְדבָ רו אֲ ֶׁשר ִׁדבֶׁ ר עָ לַ י לֵאמֹר ִאם ְ
ּובכָ ל נַפְ שָ ם
בָ נֶיָך ֶאת ַּד ְרכָם ָל ֶׁלכֶׁ ת ְלפָ נַי בֶׁ אֱ ֶׁמת ְבכָל לְבָ בָ ם ְ
לֵאמֹר ל ֹא ִׁיכ ֵָרת לְָך ִׁאיש ֵמעַ ל כִׁ ֵסא י ְִׁׂש ָר ֵאל:

יתן הָ ֶׁאזְ ָר ִׁחי:
 .5תהלים פט ( -א) מַ ְׂשכִׁ יל ְל ֵא ָ
אֹודיעַ אֱ מּונ ְָתָך ְבפִׁ י( :ג) כִׁ י ָאמַ ְר ִׁתי עֹו ָלם ֶׁח ֶׁסד
ירה ְלדֹר ָודֹר ִׁ
(ב) חַּ ְסדֵּ י ְיקוָק עולָם ָא ִש ָ
יִׁבָ נֶׁה שָ מַ יִׁ ם ָתכִׁ ן אֱ מּונ ְָתָך בָ ֶׁהם( :ד) כ ַָר ִׁתי בְ ִׁרית לִׁבְ ִׁח ִׁירי ִנ ְשבַּ עְ ִתי לְדָ וִ ד עַּ ְב ִדי( :ה) עַּ ד
ִיתי ְלדֹר ָודור כִ ְסאֲ ָך סֶ לָה:
עולָ ם ָאכִ ין ז ְַּרעֶ ָך ּובָ נ ִ
(ו) וְ יֹודּו שָ מַ יִׁם פִׁ לְאֲ ָך יְֹקֹוָֹק ַאף אֱ מּונ ְָתָך בִׁ ְֹקהַ ל ְֹקד ִֹׁשים( :ז) כִׁ י ִׁמי בַ שַ חַ ֹק ַי ֲערְֹך לַיֹקֹוָ ֹק
נֹורא עַ ל כָל ְס ִׁביבָ יו( :ט)
יִׁדמֶׁ ה לַ יֹקֹוָֹק בִׁ בְ נֵי ֵאלִׁים( :ח) ֵאל ַנע ֲָרץ בְ סֹוד ְֹקד ִֹׁשים ַרבָ ה וְ ָ
ְ
מֹושל ְבגֵאּות
ֵ
יבֹותיָך( :י) ַא ָתה
יְֹקֹוָֹק אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות ִׁמי כָמֹוָך חֲ ִׁסין יָּה וֶׁאֱ מּונ ְָתָך ְס ִׁב ֶׁ
את כֶׁחָ לָ ל ָרהַ ב בִׁ זְ רֹועַ עֻזְ ָך פִׁ ז ְַר ָת
הַ ּיָם בְ ׂשֹוא ַג ָליו ַא ָתה ְתשַ ְבחֵ ם( :יא) ַא ָתה ִׁדכִׁ ָ
ֹלאּה ַא ָתה יְסַ ְד ָתם( :יג) צָ פֹון וְ י ִָׁמין ַא ָתה
ּומ ָ
אֹויְבֶׁ יָך( :יב) לְָך שָ ַמיִׁם ַאף ְלָך ָא ֶׁרץ ֵתבֵ ל ְ
בּורה ָתעֹז י ְָדָך ָתרּום ְי ִׁמינֶָׁך:
אתם ָתבֹור וְ חֶׁ ְרמֹון בְ ִׁש ְמָך י ְַרּנֵנּו( :יד) ְלָך זְ רֹועַ עִׁ ם גְ ָ
בְ ָר ָ
יֹודעֵ י
ּומ ְשפָט ְמכֹון כִׁ ְס ֶׁאָך חֶׁ סֶׁ ד וֶׁאֱ מֶׁ ת י ְַֹק ְדמּו פָ נֶׁיָך( :טז) ַא ְש ֵרי ָהעָ ם ְ
(טו) צֶׁ דֶׁ ֹק ִׁ
ְתרּועָ ה יְ ֹקֹוָֹק בְ אֹור פָ נֶׁיָך ְי ַהלֵ כּון( :יז) בְ ִׁש ְמָך יְגִׁ ילּון ָכל הַ ּיֹום ּובְ צִׁ ְד ָֹק ְתָך יָרּומּו( :יח)
כִׁ י ִׁתפְ ֶׁא ֶׁרת ֻע ָזמֹו ָא ָתה ּובִׁ ְרצֹנְ ָך ָתרּום ַֹק ְרנֵנּו( :יט) כִׁ י לַיֹקֹוָ ֹק מָ גִׁ ּנֵנּו וְ ל ְִֹׁקדֹוש י ְִׁׂש ָר ֵאל
מַ לְכֵנּו:
ימותי בָ חּור ֵּמעָ ם( :כא)
יתי עֵ זֶׁר עַ ל גִׁ בֹור הֲ ִר ִ
(כ) ָאז ִׁדבַ ְר ָת בְ חָ זֹון לַחֲ ִׁסידֶׁ יָך וַת ֹאמֶׁ ר ִׁשּוִׁ ִׁ
אתי דָ וִ ד עַּ בְ ִדי בְ שֶ מֶ ן ָק ְד ִשי ְמשַּ ְח ִתיו( :כב) אֲ שֶׁ ר י ִָׁדי ִׁתכֹון עִׁ מֹו ַאף זְ רֹועִׁ י
מָ צָ ִ
ּומ ַׂש ְנ ָאיו
ַתֹותי ִׁמ ָפנָיו צָ ָריו ְ
ְת ַא ְמצֶׁ ּנּו( :כג) ל ֹא י ִַׁשא אֹויֵב בֹו ּובֶׁ ן עַ וְ לָה ל ֹא ְיעַ ּנֶּׁנּו( :כד) וְ כ ִׁ
ֶׁאגֹוף( :כה) וֶׁאֱ מּונ ִָׁתי וְ חַ ְס ִׁדי עִׁ מֹו ּובִׁ ְש ִׁמי ָתרּום ַֹק ְרנֹו( :כו) וְ ׂשַ ְמ ִׁתי בַ ּיָם יָדֹו ּובַ ּנ ְָהרֹות
יְמינֹו( :כז) הּוא י ְִק ָר ֵּאנִ י ָאבִ י ָא ָתה ֵּאלִי וְ צּור יְ שּועָ ִתי( :כח) ַּאף ָאנִי בְ כור ֶא ְתנֵּהּו
ִׁ
יתי נֶאֱ מֶ נֶת לו( :ל) וְ ַּש ְמ ִתי לָעַּ ד
עֶׁ לְיֹון לְמַ ְל ֵכי ָא ֶׁרץ( :כט) ְלעולָ ם ֶא ְשמָ ר לו חַּ ְס ִדי ּובְ ִר ִ
תֹור ִׁתי ּובְ ִׁמ ְשפָטַ י ל ֹא ֵי ֵלכּון( :לב) ִׁאם
ְזַּרעו וְ כִ ְסאו כִ ימֵּ י שָ מָ יִם( :לא) ִׁאם יַעַ זְ בּו בָ נָיו ָ
ֹותי ל ֹא ִׁי ְשמֹרּו( :לג) ּופ ַָּק ְד ִתי בְ שֵּ בֶ ט פִ ְשעָ ם ּובִ ְנגָעִ ים עֲונָם( :לד)
ּומצְ ַ
חֻ ק ַֹתי יְ ַחלֵלּו ִׁ
יתי ּומֹוצָ א ְׂשפ ַָתי
וְ חַּ ְס ִדי ל ֹא ָאפִ יר מֵּ עִ מו וְ ל ֹא אֲ שַּ ֵּקר בֶ אֱ מּונ ִָתי( :לה) ל ֹא אֲ חַ לֵל בְ ִׁר ִׁ
ִשבַּ עְ ִתי בְ ָק ְד ִשי ִאם לְדָ וִ ד אֲ ַּכזֵּב( :לז) זַּ ְרעו ְלעולָם י ְִהיֶה וְ כִ ְסאו
ל ֹא אֲ שַ ּנֶׁה( :לו) ַּאחַּ ת נ ְ
כַּשֶ מֶ ש נֶגְ ִדי( :לח) כְ י ֵָּרחַּ יִכון עו ָלם וְ עֵּ ד בַּ שַּ חַּ ק נֶאֱ מָ ן  -סֶ לָ ה:

וַּת ְמ ָאס ִה ְתעַּ בַּ ְר ָת
(לט) וְ ַּא ָתה ָזנ ְַּח ָת ִ
יחָך( :מ) נ ֵַא ְר ָתה ְב ִׁרית
עִ ם ְמ ִש ֶ
עַ ְב ֶׁדָך ִׁח ַל ְל ָת ל ָָא ֶׁרץ נִׁזְ רֹו( :מא)
ָפ ַר ְצ ָת כָל גְ ֵדר ָֹתיו ַׂש ְמ ָת ִׁמ ְבצָ ָריו
ְמ ִׁח ָתה( :מב) ַשסֻ הּו כָל ע ְֹב ֵרי ָד ֶׁרְך
ימֹות
ָ
ָהיָה ֶׁח ְרפָה ל ְִׁש ֵכנָיו( :מג) הֲ ִׁר
י ְִׁמין צָ ָריו ִׁה ְׂש ַמ ְח ָת כָל אֹויְבָ יו:
(מד) ַאף ָת ִׁשיב צּור ַח ְרבֹו וְ ל ֹא
הֲ ֵֹקימֹתֹו בַ ִׁמל ְָח ָמה( :מה) ִׁה ְשבַ ָת
ִׁמ ְט ָהרֹו וְ כִׁ ְסאֹו ל ָָא ֶׁרץ ִׁמג ְַר ָתה( :מו)
ית עָ לָ יו
ֲלּומיו ֶׁהע ֱִׁט ָ
ִׁה ְֹקצַ ְר ָת ְי ֵמי ע ָ
בּושה ֶׁסלָ ה( :מז) עַּ ד ָמה יְ קוָק
ָ
ִת ָס ֵּתר ָלנֶצַּ ח ִת ְבעַּ ר כְ מו ֵּאש
חֲ ָמ ֶתָך( :מח) זְ ָכר אֲ נִׁ י ֶׁמה ָחלֶׁ ד עַ ל
את כָל ְבנֵי ָא ָדם( :מט)
ַמה ָשוְ א בָ ָר ָ
ִׁמי גֶׁבֶׁ ר י ְִׁחיֶׁה וְ ל ֹא ְיִׁר ֶׁאה ָמוֶׁת יְ ַמלֵט
נַפְ שֹו ִׁמּיַד ְשאֹול ֶׁסלָה( :נ) ַּאיֵּה
שנִים אֲ ֹדנָי נִ ְשבַּ עְ ָת
חֲ ָס ֶדיָך ָה ִרא ֹ
ל ְָדוִ ד בֶ אֱ מּונ ֶָתָך( :נא) זְ כֹר אֲ ֹדנָי
יֹקי כָ ל
ֶׁח ְרפַת עֲבָ ֶׁדיָך ְׂש ֵא ִׁתי ְב ֵח ִׁ
ַר ִׁבים עַ ִׁמים( :נב) אֲ ֶׁשר ֵח ְרפּו
אֹויְבֶׁ יָך ְיֹקֹוָֹק אֲ ֶׁשר ֵח ְרפּו עִׁ ְקבֹות
יחָך:
ְמ ִׁש ֶׁ
(נג) בָ רּוְך יְֹקֹוָֹק לְעֹולָם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן:
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 .6ירמיהו לג:יז-כו
(יז) כִׁ י כֹה ָאמַ ר ְיֹקֹוָֹק ל ֹא ִׁי ָכ ֵרת לְדָ וִ ד ִׁאיש יֹשֵ ב עַ ל כִׁ סֵ א בֵ ית
יִׁ ְׂש ָר ֵאל:
(יח) וְ לַּ כֹהֲ נִ ים ַהלְ וִׁ ִּׁים ל ֹא יִׁ כָ ֵרת ִׁאיש ִׁמלְ פָ נָי מַ עֲלֶׁ ה עֹולָ ה
ּומַ ְֹק ִׁטיר ִׁמ ְנ ָחה וְ ע ֶֹׁׂשה זֶׁבַ ח ָכל הַ ּי ִָׁמים :ס
(יט) וַיְ ִׁהי ְדבַ ר ְיֹקֹוָֹק ֶׁאל י ְִׁר ְמיָהּו לֵאמֹור( :כ) כֹה ָאמַ ר יְֹק ָֹוֹק
יתי ַה ָל ְילָ ה ּולְבִׁ ְל ִׁתי הֱ יֹות
יתי ַהּיֹום וְ ֶׁאת בְ ִׁר ִׁ
ִׁאם ָתפֵרּו ֶׁאת בְ ִׁר ִׁ
יתי תֻ פַר ֶׁאת ָדוִׁ ד עַ בְ ִׁדי
יֹומָ ם וָ לַיְ לָ ה בְ עִׁ ָתם( :כא) גַם בְ ִׁר ִׁ
מלְֵך עַ ל כִׁ ְסאֹו וְ ֶׁאת הַ לְוִׁ ִּׁים הַ כֹהֲ נִׁ ים ְמ ָש ְר ָתי:
ִׁמ ְהיֹות לֹו בֵ ן ֹ
(כב) אֲ שֶׁ ר ל ֹא ִׁי ָספֵר צְ בָ א ַהשָ מַ יִׁם וְ ל ֹא יִׁמַ ד חֹול הַ ּיָם ֵכן
ַא ְרבֶׁ ה ֶׁאת ז ֶַׁרע ָדוִׁ ד עַ בְ ִׁדי וְ ֶׁאת ַהלְ וִׁ ִּׁים ְמשָ ְר ֵתי א ִֹׁתי :ס
ית
וַיְהי ְדבַ ר יְֹקֹוָֹק ֶׁאל י ְִׁר ְמיָהּו לֵאמֹר( :כד) הֲ לֹוא ָר ִׁא ָ
(כג) ִׁ
מָ ה ָהעָ ם הַ זֶׁ ה ִׁדבְ רּו לֵאמֹר ְש ֵתי הַ ִׁמ ְשפָחֹות אֲ שֶׁ ר בָ חַ ר ְיֹק ָֹוֹק
ֵיהם :ס
בָ הֶׁ ם וַ ּיִׁ ְמ ָא ֵסם וְ ֶׁאת עַ ִׁמי ִׁינ ְָאצּון ִׁמ ְהיֹות עֹוד גֹוי לִׁפְ נ ֶׁ
יתי יֹומָ ם ָו ָליְ ָלה חֻ קֹות
(כה) כֹה ָאמַ ר יְֹק ָֹוֹק ִׁאם ל ֹא בְ ִׁר ִׁ
וָא ֶׁרץ ל ֹא ׂשָ ְמ ִׁתי( :כו) ַגם ז ֶַׁרע ַיעֲֹקֹוב וְ ָדוִׁ ד עַ בְ ִׁדי
שָ מַ יִׁ ם ָ
ֶׁא ְמ ַאס ִׁמ ַקחַ ת ִׁמז ְַרעֹו מ ְֹשלִׁים ֶׁאל ז ֶַׁרע ַאבְ ָרהָ ם י ְִׁׂשחָ ֹק וְ ַי ֲעֹקֹב
בּותם וְ ִׁרחַ ְמ ִׁתים :ס
כִׁ י ָא ִׁשיב ֶׁאת ְש ָ

 .7דהי"א כח
רֹותי כִׁ י בָ חַ ְר ִׁתי
יתי וַחֲ צֵ ָ
(ו) וַּי ֹאמֶׁ ר לִׁ י ְשֹלמֹה בִׁ נְָך הּוא יִׁ בְ נֶׁה בֵ ִׁ
ינותי ֶאת מַּ ְלכּותו עַּ ד
בֹו לִׁי לְבֵ ן וַ אֲ נִׁי ֶׁא ְהיֶׁה לֹו ל ְָאב( :ז) וַּהֲ כִ ִ
ּומ ְשפָטַּ י כַּיום הַּ זֶה:
ותי ִ
לְ עולָ ם ִאם יֶחֱ ַּזק ַּלעֲשות ִמצְ ַּ
 .8מל"א ח'
ֹלהי י ְִׁׂש ָר ֵאל ְשמֹר לְעַ בְ ְדָך ָדוִׁ ד ָאבִׁ י ֵאת
(כה) וְ עַ ָת ה יְֹקֹוָ ֹק אֱ ֵ
אֲ שֶׁ ר ִׁדבַ ְר ָת לֹו לֵאמֹר ל ֹא ִיכָ ֵּרת לְָך ִאיש ִמ ְל ָפנַּי יֹשֵּ ב עַּ ל
ִש ְמרּו בָ נֶיָך ֶאת דַּ ְרכָם ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנַּי
יִש ָר ֵּאל ַּרק ִאם י ְ
כִ סֵּ א ְ
כַּאֲ שֶ ר הָ לַּכְ ָת ְל ָפנָי:
 .9מל"א ט
(ב) וַ ּי ֵָרא יְֹקֹוָ ֹק ֶׁאל ְשֹלמֹה שֵ ִׁנית כַאֲ שֶׁ ר נ ְִׁר ָאה ֵאלָ יו בְ גִׁ בְ עֹון:
(ג) וַ ּי ֹאמֶׁ ר יְ ֹקֹוָֹק ֵא ָליו שָ מַ עְ ִׁתי ֶׁאת ְתפִׁ ל ְָתָך וְ ֶׁאת ְת ִׁחּנ ְָתָך אֲ שֶׁ ר
ַנְתה ְל ָפנַי ִׁה ְֹקדַ ְש ִׁתי ֶׁאת הַּ בַּ יִת הַּ זֶה אֲ שֶ ר בָ נ ִָתה לָשּום
ִׁה ְתחַ ּנ ָ
ְש ִמי שָ ם עַּ ד עולָם וְ ָהיּו עֵ ינַי וְ לִׁבִׁ י שָ ם כָל ַהּי ִָׁמים( :ד) וְ ַּא ָתה
ִאם ֵּתלְֵּך ְל ָפנַּי כַּאֲ שֶ ר הָ לְַּך דָ וִ ד ָאבִ יָך בְ ָתם לֵּבָ ב ּובְ יֹשֶ ר
ּומ ְשפָטַּ י ִת ְשמֹר( :ה)
יתיָך חֻ ַּקי ִ
לַּ עֲשות כְ כֹל אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
ִש ָר ֵּאל ְל ֹעלָם כַאֲ שֶׁ ר
וַּהֲ ִקמ ִֹתי ֶאת כִ סֵּ א מַּ ְמלַּכְ ְתָך עַּ ל י ְ
ִׁדבַ ְר ִׁתי עַ ל ָדוִׁ ד ָאבִׁ יָך לֵאמֹר ל ֹא ִיכ ֵָּרת ְלָך ִאיש מֵּ עַּ ל כִ סֵּ א
יִש ָר ֵּאל( :ו) ִאם שוב ְתשֻ בּון ַּא ֶתם ּובְ נֵּיכֶם מֵּ ַּאחֲ ַּרי וְ ל ֹא
ְ
ֹותי חֻ ק ַֹתי אֲ ֶׁשר נ ַָת ִׁתי ִׁלפְ נֵיכֶׁם ַוהֲ לַכְ ֶׁתם
ִׁת ְש ְמרּו ִׁמצְ ַ
יתם לָהֶׁ ם( :ז) וְ ִׁהכְ ַר ִׁתי
ֹלהים אֲ חֵ ִׁרים וְ ִׁה ְש ַתחֲ וִׁ ֶׁ
וַ עֲבַ ְד ֶׁתם אֱ ִׁ
ֶׁאת יִׁ ְׂש ָר ֵאל מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶׁ ר נ ַָת ִׁתי לָהֶׁ ם וְ ֶׁאת הַּ בַּ ִית
אֲ שֶ ר ִה ְקדַּ ְש ִתי ִל ְש ִמי אֲ שַּ לַּח מֵּ עַּ ל ָפנָי וְ הָ יָה י ְִׁׂש ָר ֵאל לְ מָ שָ ל
וְ לִׁ ְשנִׁ ינָה בְ כָל הָ עַ ִׁמים( :ח) וְ ַּהבַּ יִת הַּ זֶה י ְִהיֶה עֶ לְיון כָל עֹבֵ ר
עָ לָיו יִׁ שֹם וְ שָ ָרֹק וְ ָא ְמרּו עַ ל מֶׁ ה עָ ׂשָ ה יְֹקֹוָֹק ָככָה ל ָָא ֶׁרץ הַ ז ֹאת
ֹלהיהֶׁ ם
וְ לַבַ יִׁת הַ זֶׁה( :ט) וְ ָא ְמרּו עַ ל אֲ שֶׁ ר עָ זְ בּו ֶׁאת ְיֹקֹוָֹק אֱ ֵ
אֹלהים
אֲ שֶׁ ר הֹוצִׁ יא ֶׁאת אֲ ב ָֹתם מֵ ֶׁא ֶׁרץ ִׁמצְ ַריִׁם ַוּיַחֲ זִׁ ֹקּו בֵ ִׁ
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לָהם ַוּיַעַ ְבדֻ ם עַ ל כֵ ן ֵה ִׁביא יְֹקֹוָֹק עֲלֵ יהֶׁ ם
אֲ חֵ ִׁרים וַּיִׁ ְש ַתחֲ וּו ֶׁ
ֵאת כָל ָה ָרעָ ה ַהז ֹאת :פ
 .10ראב"ע תהלים פט:ב
והיה בספרד חכם גדול וחסיד וזה המזמור היה עליו ֹקשה
ולא היה ֹקורא אותו ולא היה יכול לשמוע בעבור כי זה
המשורר ידבר כנגד השם הנכבד ֹקשות והגאון לא הזכיר
בפירוש תיֹקון זה המזמור ורבי משה הכהן האריך בענין
זה וחֹקרתי ספרו כמה פעמים ולא יכולתי להבין דברו
והנה סוד זה המזמור כאשר החל חסדי ה' יספר חסדי
השם ומה שנשבע לדוד והוא מדבר על דברי האויבים
שהם מחרפים ומכזבי' ע"כ הזכיר חרפת עבדיך אשר
חרפו אויביך ה' ויורה סוף דברי כי הוא מאמין בביא'
המשיח אשר חרפו עֹקבות משיחך כאשר אפרש:
 .11ראב"ע תהלים שם מח
(מח) זכור  -זה המשורר ידבר על לשון ישראל בגלותם כי
כל אחד רואה שדור הולך ודור בא ואין מושיע וכמה יֹקוה
המֹקוה ושנותיו ֹקצרות וזה הוא זכור מה אני ומה חלדי
כי מה ישרת אחורנית כדרך אדם פטדה וברֹקת חופש כל
חדרי בטן וחלד כמו הלא צבא לאנוש עלי ארץ זמן ידוע
וחלדי כאין נגדך ולמה בראתנו ואנחנו שוא כדרך אך הבל
בני אדם כזב בני איש והנה הטעם כל אחד מישראל
מתאונן בשביו כי ימות ולא יראה ישועת השם:
 .12רד"ק תהלים פרק פט פסוק לט
(לט) ואתה זנחת ותמאס .רבים תמהו על זה המשורר איך
דיבר כנגד האל כדברים האלה ,כאדם שאומר לחבירו:
נשבעת זה ולא עמדת בשבועתך... .
ואני תמה על תמיהתם ,כי המזמורים ברוח הֹקודש
נאמרו ,ולא יתכן להיות בהם דבר שאינו נכון ,ואם
המשורר ָת ֵמ ַּה לאורך הגלות הזה ,והוא לא אמר ֶׁשעָ בַ ר
האל יתברך על שבועתו ,שהרי בגלות בבל נפסֹקה מלכות
דוד והשבועה אינה בטלה בכך ,כי כיון שהיה זרע דוד
קיים והמלכות עתידה לחזור אחר שבעים שנה הרי
שבועתו קיימת .אבל על זה הגלות ָת ַמּה לפי שארך כל כך,
אמר :והלא נשבעת לו ,היאך יהיה זה ֶׁשּיִׁ ְד ֶׁמה שנפסֹקה
המלכות ,כי כמה שנים הם ישראל בגלות עד כמעט נֹואֲ שּו
מן הגאולה .ואמר המשורר דרך ְת ִׁמּיָה :איך יהיה ,ובמה
היתה הַ ַח ָטאת הגדולה הזאת והֹקצף הגדול הזה ,הנה
משה רבינו אמר (שמות לב ,יג) :זכור לאברהם ליצחֹק
ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ,אמר איך תעשה
זה שהרי נשבעת ,וישעיהו הנביא אמר (ישעיה סג ,יז):
לָמָ ה ַת ְתעֵ נּו ה' ִׁמ ְד ָרכֶׁיָך ,ואליהו אמר (מ"א יח ,לז) וְ ַא ָתה
הֲ ִׁסב ָֹת ֶׁא ת לִׁבָ ם אֲ ח ַֹרּנִׁ ית ,ונ ֹאמר כי כולם דיברו שלא
כַהֹוגֶׁן? אלא ,לא אמרו אלא על דרך דמיון .אמר המשורר:
אתה שנשבעת לו וזנחת אותו זה כמה שנים עד שֶׁ ּיִׁ ְד ֶׁמה
שלא תזכרהו עוד ,ואיה שבועתך עם משיחך ,שצוית אתה
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למשחו ,ידמה שהפכת עמו האהבה לְ עֶׁ בְ ָרה ,שפסֹקה
המלכות מזרעו זה כמה שנים:
 .13רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ז  -ט
הלכה ז :כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה,
שנאמר ויֹקח שמואל את פך השמן ויצֹק על ראשו
וישֹקהו ,ומאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו
עד עולם ,שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על
ממלכתו הוא ובניו בֹקרב ישראל ,הניח בן ֹקטן משמרין
לו המלוכה עד שיגדיל ,כמו שעשה יהוידע ליואש ,וכל
הֹקודם בנחלה ֹקודם לירושת המלוכה ,והבן הגדול ֹקודם
לֹקטן ממנו ...והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו
בחכמה וביראה ...כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות,
והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם ,שנאמר כסאך
יהיה נכון עד עולם ,ולא זכה אלא לכשרים שנאמר אם
ישמרו בניך בריתי ,אף על פי שלא זכה אלא לכשרים לא
תכרת המלוכה מזרע דוד לעולם ,הקדוש ברוך הוא
הבטיחו בכך שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא
ילכון ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם וחסדי לא
אפיר מעמו.
הלכה ח :נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל ,והיה
אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות
ה' ,הרי זה מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו ,אף על פי
שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך ,שהרי אחיה
השילוני העמיד ירבעם ואמר לו והיה אם שמוע תשמע
את כל אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד
וגו' ,ואמר לו אחיה ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר
לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים.
הלכה ט :מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר
כסאך יהיה נכון עד עולם ,אבל אם יעמוד מלך משאר
ישראל תפסק המלכות מביתו ,שהרי נאמר לירבעם אך
לא כל הימים.
 .14בר' יג:יד-טו
(יד) וַיֹקֹוָֹק ָאמַ ר ֶׁאל ַאבְ ָרם ַאחֲ ֵרי ִׁהפָ ֶׁרד לֹוט מֵ עִׁ מֹו ׂשָ א נָא
עֵ ינֶׁיָך ְּור ֵאה ִׁמן הַ מָ ֹקֹום אֲ שֶׁ ר ַא ָתה שָ ם צָ ֹפנָה וָ נֶׁגְ בָ ה ו ֵָֹק ְדמָ ה
וָ יָמָ ה( :טו) כִׁ י ֶׁאת כָל הָ ָא ֶׁרץ אֲ שֶׁ ר ַא ָתה ר ֶֹׁאה לְָך ֶׁא ְת ֶׁנּנָה
ּולְזַרעֲָך עַּ ד עולָם:
ְ
 .15בר' יז:ז-ח
יתי בֵ ינִׁ י ּובֵ ינֶָׁך ּובֵ ין ַז ְרעֲָך ַאחֲ ֶׁריָך
(ז) וַהֲ ִֹׁקמ ִֹׁתי ֶׁאת בְ ִׁר ִׁ
ֵאֹלהים ּו ְלז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶׁריָך:
לְ ֹדר ָֹתם לִׁבְ ִׁרית עֹולָם ל ְִׁהיֹות לְָך ל ִׁ
(ח) וְ נ ַָת ִׁתי לְָך ּו ְלז ְַרעֲָך ַאחֲ ֶׁריָך ֵאת ֶׁא ֶׁרץ ְמג ֶֻׁריָך ֵאת כָל ֶׁא ֶׁרץ
ֵאֹלהים:
ִׁיתי לָ ֶׁהם ל ִׁ
כְ נַעַ ן לַּאֲ חֻ זַּ ת עולָם וְ ָהי ִׁ
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