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 תהלים פרק קלב .1

יר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור ְיֹקָֹוֹק  ר  ְלָדִוד)א( שִׁ ֵאת ָכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאשֶׁ
יקָוק ע לַּ יר ַיֲעֹֹקב: )ג( ִנְשבַּ יִתי ָנַדר ַלֲאבִׁ  ִאם ָאבֹא ְבֹאֶהל בֵּ

ֵתן ְשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי  ם אֶׁ ׂש ְיצּוָעי: )ד( אִׁ רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ם אֶׁ אִׁ
ֲעֹקב:ְתנּוָמה: )ה(  ֲאִביר יַּ יקָוק ִמְשָכנות לַּ ד ֶאְמָצא ָמקום לַּ  עַּ

ְׂשֵדי ָיַער: )ז( ָנבֹוָאה  ְפָרָתה ְמָצאנּוָה בִׁ ֵּנה ְשַמֲענּוָה ְבאֶׁ )ו( הִׁ
ה ַלֲהֹדם ַרְגָליו: )ח( ֹקּוָמה ְיֹקָֹוֹק  ְשַתֲחוֶׁ ְשְכנֹוָתיו נִׁ ְלמִׁ
יָך  ידֶׁ ֹק ַוֲחסִׁ דֶׁ ְלְבשּו צֶׁ יָך יִׁ ָך: )ט( ֹכֲהנֶׁ ָך ַאָתה ַוֲארֹון ֻעזֶׁ ְמנּוָחתֶׁ לִׁ

ָך: יחֶׁ ָך ַאל ָתֵשב ְפֵני ְמשִׁ ד ַעְבדֶׁ  ְיַרֵּננּו: )י( ַבֲעבּור ָדוִׁ

ע ְיקָוק ְלָדוִ )יא(  ֱאֶמת לֹא ָישּוב ִמֶמָנה ִמְפִרי ִבְטְנָך  דִנְשבַּ
א ָלְך י זֹו ָאִשית ְלִכסֵּ י ְוֵעֹדתִׁ יתִׁ יָך ְברִׁ ְשְמרּו ָבנֶׁ ם יִׁ : )יב( אִׁ

ם  א ָלְךֲאַלְמֵדם ַגם ְבֵניהֶׁ ְשבּו ְלִכסֵּ ד יֵּ י עַּ י ָבַחר ֲעדֵּ : )יג( כִׁ
ָּוּה ְלמֹוָשב לֹו: )יד( זֹאת ְמנּו ּיֹון אִׁ י ֲעֵדי ַעד ֹפה ְיֹקָֹוֹק ְבצִׁ ָחתִׁ

יַע  יָה ַאְׂשבִׁ ְביֹונֶׁ יָה: )טו( ֵציָדּה ָבֵרְך ֲאָבֵרְך אֶׁ תִׁ ּוִׁ י אִׁ ֵאֵשב כִׁ
יָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָשם  ידֶׁ ַשע ַוֲחסִׁ יש יֶׁ יָה ַאְלבִׁ ם: )טז( ְוֹכֲהנֶׁ ָלחֶׁ

י: )יח( אֹוְיָביו ַאלְ  יחִׁ ְמשִׁ י ֵנר לִׁ ד ָעַרְכתִׁ ן ְלָדוִׁ רֶׁ יַח ֹקֶׁ יש ַאְצמִׁ בִׁ
ְזרֹו: יץ נִׁ ת ְוָעָליו ָיצִׁ  ֹבשֶׁ

 

 מלכים א פרק יא .2
ָמְך ְולֹא  )יא( ר ָהְיָתה זֹאת עִׁ ְשֹלֹמה ַיַען ֲאשֶׁ ר ְיֹקָֹוֹק לִׁ ַוּיֹאמֶׁ

י ְוחֻ  יתִׁ ת ָשַמְרָת ְברִׁ ְֹקַרע אֶׁ יָך ָֹקֹרַע אֶׁ י ָעלֶׁ יתִׁ ּוִׁ ר צִׁ ֹקַתי ֲאשֶׁ
ָך:  יָה ְלַעְבדֶׁ יָך ּוְנַתתִׁ יָך לֹא  )יב(ַהַמְמָלָכה ֵמָעלֶׁ ַאְך ְבָימֶׁ

ָּנה:  ְֹקָרעֶׁ ְנָך אֶׁ ַּיד בִׁ יָך מִׁ ד ָאבִׁ ָּנה ְלַמַען ָדוִׁ ֱעׂשֶׁ ת ָכל  )יג(אֶׁ ַרֹק אֶׁ
ְֹקָרע  ן ִלבְ ַהַמְמָלָכה לֹא אֶׁ ֶבט ֶאָחד ֶאתֵּ ְבִדישֵּ ן ָדִוד עַּ עַּ  ֶנָך ְלמַּ

י: ר ָבָחְרתִׁ ִׁם ֲאשֶׁ  ּוְלַמַען ְירּוָשַל
 

 דברי הימים ב פרק יג .3

ר  )ד( ם ַוּיֹאמֶׁ ְפָריִׁ ר ְבַהר אֶׁ ם ֲאשֶׁ ָּיה ֵמַעל ְלַהר ְצָמַריִׁ ַוָּיָֹקם ֲאבִׁ
ְׂשָרֵאל:  י ָיָרְבָעם ְוָכל יִׁ י יְ  )ה(ְשָמעּונִׁ ם ָלַדַעת כִׁ ֹקָֹוֹק ֲהלֹא ָלכֶׁ

ְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם לֹו  יד ַעל יִׁ ְׂשָרֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדוִׁ ֱאֹלֵהי יִׁ
חּוְלָבָניו   ס: ְבִרית ֶמלַּ

 

 ד -מלכים א פרק ב פסוק א  .4

ת ְשֹלֹמה ְבנֹו ֵלאֹמר:  )א( ד ָלמּות ַוְיַצו אֶׁ ְֹקְרבּו ְיֵמי ָדוִׁ  )ב(ַוּיִׁ
יָת ְלאִׁ  ץ ְוָחַזְֹקָת ְוָהיִׁ ְך ָכל ָהָארֶׁ רֶׁ י ֹהֵלְך ְבדֶׁ ְרָת  )ג(יש: ָאֹנכִׁ ְוָשמַּ

ְשֹמר ֻחֹקָתיו  ֶאת ִמְשֶמֶרת ְיקָוק ֱאֹלֶהיָך ְדָרָכיו לִׁ ת בִׁ כֶׁ ָללֶׁ
ה ְלַמַען  ְשָפָטיו ְוֵעְדֹוָתיו ַכָכתּוב ְבתֹוַרת ֹמשֶׁ ְצֹוָתיו ּומִׁ מִׁ

ה ָשם:  ְפנֶׁ ר תִׁ ה ְוֵאת ָכל ֲאשֶׁ ר ַתֲעׂשֶׁ יל ֵאת ָכל ֲאשֶׁ  )ד(ַתְׂשכִׁ
ן ָיִק  עַּ ר ָעַלי ֵלאֹמר  ים ְיקָוק ֶאת ְדָברוְלמַּ בֶׁ ר דִׁ ִאם ִיְשְמרּו ֲאשֶׁ

ְרָכם ת ְבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפָשם  ָבֶניָך ֶאת דַּ ֱאמֶׁ ת ְלָפַני בֶׁ כֶׁ ָללֶׁ
ְׂשָרֵאל: ֵסא יִׁ יש ֵמַעל כִׁ ָכֵרת ְלָך אִׁ  ֵלאֹמר לֹא יִׁ

 
י: )א( - תהלים פט .5 ְזָרחִׁ יל ְלֵאיָתן ָהאֶׁ  ַמְׂשכִׁ

י ְיקָוק עוָלם ָאִשיָרה )ב( ְסדֵּ י:  חַּ יַע ֱאמּוָנְתָך ְבפִׁ י עֹולָ  )ג(ְלֹדר ָוֹדר אֹודִׁ י ָאַמְרתִׁ ד כִׁ סֶׁ ם חֶׁ
ם:  ן ֱאמּוָנְתָך ָבהֶׁ ם ָתכִׁ ה ָשַמיִׁ ָבנֶׁ י  )ד(יִׁ ירִׁ ְבחִׁ ית לִׁ י ְברִׁ ְבִדיָכַרתִׁ ְעִתי ְלָדִוד עַּ ד  )ה(: ִנְשבַּ עַּ

ְרֶעָך ּוָבִניִתי ְלֹדר ָודור ִכְסֲאָך ֶסָלה  :עוָלם ָאִכין זַּ
ְֹקַהל ְֹק  )ו( ְלֲאָך ְיֹקָֹוֹק ַאף ֱאמּוָנְתָך בִׁ ם פִׁ ים: ְויֹודּו ָשַמיִׁ י ַבַשַחֹק ַיֲעֹרְך ַליֹקָֹוֹק  )ז(ֹדשִׁ י מִׁ כִׁ

ים:  ְבֵני ֵאלִׁ ה ַליֹקָֹוֹק בִׁ ְדמֶׁ יָביו:  )ח(יִׁ ים ַרָבה ְונֹוָרא ַעל ָכל ְסבִׁ  )ט(ֵאל ַנֲעָרץ ְבסֹוד ְֹקֹדשִׁ
יָך:  יבֹותֶׁ ֱאמּוָנְתָך ְסבִׁ ין ָיּה וֶׁ י ָכמֹוָך ֲחסִׁ ְבֵגאּות ַאָתה מֹוֵשל  )י(ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות מִׁ

ַזְרָת  )יא(ַהָּים ְבׂשֹוא ַגָליו ַאָתה ְתַשְבֵחם:  ְזרֹוַע ֻעְזָך פִׁ ָחָלל ָרַהב בִׁ אָת כֶׁ כִׁ ַאָתה דִׁ
יָך:  ץ ֵתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָתה ְיַסְדָתם:  )יב(אֹוְיבֶׁ ם ַאף ְלָך ָארֶׁ ין ַאָתה  )יג(ְלָך ָשַמיִׁ ָצפֹון ְוָימִׁ

ְרמֹו ְמָך ְיַרֵּננּו: ְבָראָתם ָתבֹור ְוחֶׁ ָך:  )יד(ן ְבשִׁ ינֶׁ ם ְגבּוָרה ָתֹעז ָיְדָך ָתרּום ְימִׁ ְלָך ְזרֹוַע עִׁ
יָך:  )טו( ת ְיַֹקְדמּו ָפנֶׁ ֱאמֶׁ ד וֶׁ סֶׁ ָך חֶׁ ְסאֶׁ ְשָפט ְמכֹון כִׁ ֹק ּומִׁ דֶׁ ַאְשֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי  )טז(צֶׁ

יָך ְיַהֵלכּון:  ְמָך )יז(ְתרּוָעה ְיֹקָֹוֹק ְבאֹור ָפנֶׁ ְדָֹקְתָך ָירּומּו:  ְבשִׁ ילּון ָכל ַהּיֹום ּוְבצִׁ  )יח(ְיגִׁ
ְרֹצְנָך  ת ֻעָזמֹו ָאָתה ּובִׁ רֶׁ ְפאֶׁ י תִׁ ְׂשָרֵאל  )יט(ָתרּום ַֹקְרֵננּו: כִׁ ְֹקדֹוש יִׁ ֵּננּו ְולִׁ י ַליֹקָֹוֹק ָמגִׁ כִׁ

 ַמְלֵכנּו:
י עֵ  )כ( יתִׁ ּוִׁ ר שִׁ יָך ַותֹאמֶׁ ידֶׁ ַבְרָת ְבָחזֹון ַלֲחסִׁ בֹור ָאז דִׁ ר ַעל גִׁ ָעםזֶׁ  )כא(: ֲהִרימוִתי ָבחּור מֵּ

ְחִתיו ְבִדי ְבֶשֶמן ָקְדִשי ְמשַּ י  )כב(: ָמָצאִתי ָדִוד עַּ מֹו ַאף ְזרֹועִׁ כֹון עִׁ י תִׁ ר ָידִׁ ֲאשֶׁ
ּנּו:  ּנּו:  )כג(ְתַאְמצֶׁ ן ַעְוָלה לֹא ְיַעּנֶׁ א אֹוֵיב בֹו ּובֶׁ ָפָניו צָ  )כד(לֹא ַישִׁ י מִׁ ָריו ּוְמַׂשְנָאיו ְוַכתֹותִׁ

גֹוף:  י ָתרּום ַֹקְרנֹו:  )כה(אֶׁ ְשמִׁ מֹו ּובִׁ י עִׁ י ְוַחְסדִׁ ֱאמּוָנתִׁ י ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות  )כו(וֶׁ ְוַׂשְמתִׁ
ינֹו:  ִלי ְוצּור ְישּוָעִתי )כז(ְימִׁ ִני ָאִבי ָאָתה אֵּ הּו )כח(: הּוא ִיְקָראֵּ ף ָאִני ְבכור ֶאְתנֵּ  אַּ

ְליֹון ְלַמלְ  ץ: עֶׁ ְסִדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לוְלעוָלם  )כט(ֵכי ָארֶׁ ד  )ל(: ֶאְשָמר לו חַּ ְמִתי ָלעַּ ְושַּ
י ָשָמִים ְרעו ְוִכְסאו ִכימֵּ ְשָפַטי לֹא ֵיֵלכּון:  )לא(: זַּ י ּוְבמִׁ ם ַיַעְזבּו ָבָניו תֹוָרתִׁ ם  )לב(אִׁ אִׁ

ְש  ְצֹוַתי לֹא יִׁ ֶבט ִפְשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעוָנם )לג(ֹמרּו: ֻחֹקַתי ְיַחֵללּו ּומִׁ ְדִתי ְבשֵּ  )לד(: ּוָפקַּ
ר ֶבֱאמּוָנִתי: קֵּ ִעמו ְולֹא ֲאשַּ ְסִדי לֹא ָאִפיר מֵּ י ּומֹוָצא ְׂשָפַתי  )לה( ְוחַּ יתִׁ לֹא ֲאַחֵלל ְברִׁ

ב )לו(לֹא ֲאַשּנֶׁה:  זֵּ ְעִתי ְבָקְדִשי ִאם ְלָדִוד ֲאכַּ ת ִנְשבַּ חַּ ְרעו ְלעוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאו  לז(): אַּ זַּ
ֶשֶמש ֶנְגִדי ק ֶנֱאָמן )לח(: כַּ חַּ שַּ ד בַּ חַּ ִיכון עוָלם ְועֵּ  :ֶסָלה - ְכָירֵּ

ְרָת  )לט( בַּ ִתְמָאס ִהְתעַּ ְחָת וַּ ָתה ָזנַּ ְואַּ
ית  )מ(: ִעם ְמִשיֶחָך ֵנַאְרָתה ְברִׁ

ְזרֹו:  ץ נִׁ ַלְלָת ָלָארֶׁ ָך חִׁ  )מא(ַעְבדֶׁ
ְבָצָריו פָ  ַרְצָת ָכל ְגֵדֹרָתיו ַׂשְמָת מִׁ

ָתה:  ְך  )מב(ְמחִׁ ַשֻסהּו ָכל ֹעְבֵרי ָדרֶׁ
ְשֵכָניו:  ְרָפה לִׁ ימֹוָת  )מג(ָהָיה חֶׁ ֲהרִׁ

ְׂשַמְחָת ָכל אֹוְיָביו:  ין ָצָריו הִׁ ְימִׁ
יב צּור ַחְרבֹו ְולֹא  )מד( ַאף ָתשִׁ

ְלָחָמה:  ְשַבָת  )מה(ֲהֵֹקיֹמתֹו ַבמִׁ  הִׁ
ַגְרָתה:  ץ מִׁ ְסאֹו ָלָארֶׁ ְטָהרֹו ְוכִׁ  )מו(מִׁ

יָת ָעָליו  ֱעטִׁ ְֹקַצְרָת ְיֵמי ֲעלּוָמיו הֶׁ הִׁ
ָלה:  ד ָמה ְיקָוק  )מז(בּוָשה סֶׁ עַּ

ש  ר ְכמו אֵּ ח ִתְבעַּ ר ָלֶנצַּ ִתָסתֵּ
ד ַעל  )מח( ֲחָמֶתָך: ה ָחלֶׁ י מֶׁ ְזָכר ֲאנִׁ

 )מט(ַמה ָשְוא ָבָראָת ָכל ְבֵני ָאָדם: 
ת ְיַמֵלט מִׁ  ה ָמוֶׁ ְראֶׁ ְחיֶׁה ְולֹא יִׁ ר יִׁ בֶׁ י גֶׁ

ָלה:  ַּיד ְשאֹול סֶׁ יֵּה  )נ(ַנְפשֹו מִׁ אַּ
ְעָת  ֲחָסֶדיָך ָהִראֹשִנים ֲאֹדָני ִנְשבַּ

ְזֹכר ֲאֹדָני  )נא(ְלָדִוד ֶבֱאמּוָנֶתָך: 
י ָכל  י ְבֵחיֹקִׁ יָך ְׂשֵאתִׁ ְרַפת ֲעָבדֶׁ חֶׁ

ים:  ים ַעמִׁ ר ֵחְרפּו  )נב(ַרבִׁ ֲאשֶׁ
ְקבֹות  ר ֵחְרפּו עִׁ יָך ְיֹקָֹוֹק ֲאשֶׁ אֹוְיבֶׁ

ָך: יחֶׁ  ְמשִׁ
 ָברּוְך ְיֹקָֹוֹק ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן: )נג(
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 וכ-יזירמיהו לג: .6
ָכֵרת  )יז( י ֹכה ָאַמר ְיֹקָֹוֹק לֹא יִׁ ֵסא ֵבית  ְלָדִודכִׁ יש ֹיֵשב ַעל כִׁ אִׁ

ְׂשָרֵאל:  יִׁ
ֹכֲהִנים )יח( ה עֹוָלה  ְולַּ ְלָפָני ַמֲעלֶׁ יש מִׁ ָכֵרת אִׁ ם לֹא יִׁ ּיִׁ ַהְלוִׁ

ים:  ַבח ָכל ַהָּימִׁ ה זֶׁ ְנָחה ְוֹעׂשֶׁ יר מִׁ  סּוַמְֹקטִׁ
י ְדַבר יְ  )יט( ְרְמָיהּו ֵלאמֹור: ַוְיהִׁ ל יִׁ ֹכה ָאַמר ְיֹקָֹוֹק  )כ(ֹקָֹוֹק אֶׁ

י ֱהיֹות  ְלתִׁ י ַהָלְיָלה ּוְלבִׁ יתִׁ ת ְברִׁ י ַהּיֹום ְואֶׁ יתִׁ ת ְברִׁ ם ָתֵפרּו אֶׁ אִׁ
ָתם:  י  )כא(יֹוָמם ָוַלְיָלה ְבעִׁ ד ַעְבדִׁ ת ָדוִׁ י ֻתַפר אֶׁ יתִׁ ַגם ְברִׁ

ת הַ  ְסאֹו ְואֶׁ ְהיֹות לֹו ֵבן ֹמֵלְך ַעל כִׁ ים ְמָשְרָתי: מִׁ ם ַהֹכֲהנִׁ ּיִׁ ְלוִׁ
ַמד חֹול ַהָּים ֵכן  )כב( ם ְולֹא יִׁ ָסֵפר ְצָבא ַהָשַמיִׁ ר לֹא יִׁ ֲאשֶׁ

י:  ם ְמָשְרֵתי ֹאתִׁ ּיִׁ ת ַהְלוִׁ י ְואֶׁ ד ַעְבדִׁ ַרע ָדוִׁ ת זֶׁ ה אֶׁ  סַאְרבֶׁ
ְרְמָיהּו ֵלאֹמר:  )כג( ל יִׁ י ְדַבר ְיֹקָֹוֹק אֶׁ יָת  )כד(ַוְיהִׁ ֲהלֹוא ָראִׁ

ר ָבַחר ְיֹקָֹוֹק ָמה הָ  ְשָפחֹות ֲאשֶׁ ְברּו ֵלאֹמר ְשֵתי ַהמִׁ ה דִׁ ָעם ַהזֶׁ
ם:  ְפֵניהֶׁ ְהיֹות עֹוד גֹוי לִׁ ְנָאצּון מִׁ י יִׁ ת ַעמִׁ ְמָאֵסם ְואֶׁ ם ַוּיִׁ  סָבהֶׁ

י יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחקֹות  )כה( יתִׁ ם לֹא ְברִׁ ֹכה ָאַמר ְיֹקָֹוֹק אִׁ
י:  ץ לֹא ָׂשְמתִׁ ם ָוָארֶׁ י גַ  )כו(ָשַמיִׁ ד ַעְבדִׁ ַרע ַיֲעֹקֹוב ְוָדוִׁ ם זֶׁ

ְׂשָחֹק ְוַיֲעֹֹקב  ַרע ַאְבָרָהם יִׁ ל זֶׁ ים אֶׁ ַזְרעֹו ֹמְשלִׁ ַקַחת מִׁ ְמַאס מִׁ אֶׁ
י  ים: כִׁ ַחְמתִׁ ת ְשבּוָתם ְורִׁ יב אֶׁ  סָאשִׁ

 
 

 דהי"א כח .7
י  )ו( י ָבַחְרתִׁ י ַוֲחֵצרֹוָתי כִׁ ה ֵביתִׁ ְבנֶׁ ְנָך הּוא יִׁ י ְשֹלֹמה בִׁ ר לִׁ ַוּיֹאמֶׁ

ְהיֶׁה לֹו ְלָאב:  י אֶׁ י ְלֵבן ַוֲאנִׁ לְ  )ז(בֹו לִׁ ֲהִכינוִתי ֶאת מַּ ד וַּ כּותו עַּ
ֶזה יום הַּ י כַּ י ּוִמְשָפטַּ ֲעשות ִמְצותַּ ק לַּ  :ְלעוָלם ִאם ֶיֱחזַּ

 

 מל"א ח' .8
י ֵאת ְוַעָת  )כה( ד ָאבִׁ ְׂשָרֵאל ְשֹמר ְלַעְבְדָך ָדוִׁ ה ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהי יִׁ

ַבְרָת לֹו ֵלאֹמר  ר דִׁ ל ֲאשֶׁ ב עַּ י ֹישֵּ ת ְלָך ִאיש ִמְלָפנַּ לֹא ִיָכרֵּ
י  ְרָכם ָלֶלֶכת ְלָפנַּ ק ִאם ִיְשְמרּו ָבֶניָך ֶאת דַּ ל רַּ א ִיְשָראֵּ ִכסֵּ

ְכָת ְלָפָני ֲאֶשר ָהלַּ  :כַּ
 

 מל"א ט .9
ְבעֹון:  )ב( ְרָאה ֵאָליו ְבגִׁ ר נִׁ ית ַכֲאשֶׁ ל ְשֹלֹמה ֵשנִׁ ַוֵּיָרא ְיֹקָֹוֹק אֶׁ
ר וַ  )ג( ָּנְתָך ֲאשֶׁ ת ְתחִׁ ָלְתָך ְואֶׁ ת ְתפִׁ י אֶׁ ר ְיֹקָֹוֹק ֵאָליו ָשַמְעתִׁ ּיֹאמֶׁ

ת  י אֶׁ ְֹקַדְשתִׁ ְתַחַּנְנָתה ְלָפַני הִׁ ֶזה ֲאֶשר ָבִנָתה ָלשּום הִׁ ִית הַּ בַּ הַּ
ד עוָלם ים:  ְשִמי ָשם עַּ י ָשם ָכל ַהָּימִׁ בִׁ ָתה  )ד(ְוָהיּו ֵעיַני ְולִׁ ְואַּ

ְך לְ  לֵּ ָבב ּוְבֹיֶשר ִאם תֵּ ְך ָדִוד ָאִביָך ְבָתם לֵּ ֲאֶשר ָהלַּ י כַּ ָפנַּ
י ִתְשֹמר י ּוִמְשָפטַּ ֲעשות ְכֹכל ֲאֶשר ִצִּויִתיָך ֻחקַּ  )ה(: לַּ

ל ְלֹעָלם ל ִיְשָראֵּ ְכְתָך עַּ ְמלַּ א מַּ ֲהִקֹמִתי ֶאת ִכסֵּ ר  וַּ ַכֲאשֶׁ
יָך ֵלאֹמר  ד ָאבִׁ י ַעל ָדוִׁ ַבְרתִׁ תדִׁ א  לֹא ִיָכרֵּ ל ִכסֵּ עַּ ְלָך ִאיש מֵּ

ל י )ו(: ִיְשָראֵּ ֲחרַּ אַּ יֶכם מֵּ ֶתם ּוְבנֵּ ְולֹא  ִאם שוב ְתֻשבּון אַּ
ם  ם ַוֲהַלְכתֶׁ ְפֵניכֶׁ י לִׁ ר ָנַתתִׁ ְצֹוַתי ֻחֹקַתי ֲאשֶׁ ְשְמרּו מִׁ תִׁ

ם:  ם ָלהֶׁ יתֶׁ ְשַתֲחוִׁ ים ְוהִׁ ים ֲאֵחרִׁ ם ֱאֹלהִׁ י  )ז(ַוֲעַבְדתֶׁ ְכַרתִׁ ְוהִׁ
ְׂשָרֵאל  ת יִׁ ת אֶׁ ם ְואֶׁ י ָלהֶׁ ר ָנַתתִׁ ִית ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ בַּ הַּ

ל ָפָני עַּ ח מֵּ לַּ ְשִתי ִלְשִמי ֲאשַּ ְׂשָרֵאל ְלָמָשל  ֲאֶשר ִהְקדַּ ְוָהָיה יִׁ
ים:  יָנה ְבָכל ָהַעמִׁ ְשנִׁ ֶזה ִיְהֶיה ֶעְליון )ח(ְולִׁ ִית הַּ בַּ ָכל ֹעֵבר  ְוהַּ
ֹשם ְוָשָרֹק ְוָאְמרּו ץ ַהזֹאת ָעָליו יִׁ ה ָעָׂשה ְיֹקָֹוֹק ָכָכה ָלָארֶׁ  ַעל מֶׁ

ה:  ת ַהזֶׁ ם  )ט(ְוַלַביִׁ ת ְיֹקָֹוֹק ֱאֹלֵהיהֶׁ ר ָעְזבּו אֶׁ ְוָאְמרּו ַעל ֲאשֶׁ
ים  ֹקּו ֵבאֹלהִׁ ם ַוַּיֲחזִׁ ְצַריִׁ ץ מִׁ רֶׁ ת ֲאֹבָתם ֵמאֶׁ יא אֶׁ ר הֹוצִׁ ֲאשֶׁ

ים  ם ַוַּיַעְבֻדם ַעל ֵכןֲאֵחרִׁ ְשַתֲחוּו ָלהֶׁ ם  ַוּיִׁ יא ְיֹקָֹוֹק ֲעֵליהֶׁ ֵהבִׁ
 פֵאת ָכל  ָהָרָעה ַהזֹאת: 

 

 פט:בתהלים אב"ע ר .10
חסיד וזה המזמור היה עליו ֹקשה והיה בספרד חכם גדול ו

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 

' יספר חסדי והנה סוד זה המזמור כאשר החל חסדי ה
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:
 

 מחשם תהלים אב"ע ר .11

דבר על לשון ישראל בגלותם כי זה המשורר י -זכור  )מח(
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 

נו שוא כדרך אך הבל וחלדי כאין נגדך ולמה בראתנו ואנח
בני אדם כזב בני איש והנה הטעם כל אחד מישראל 

 מתאונן בשביו כי ימות ולא יראה ישועת השם:
 

 רד"ק תהלים פרק פט פסוק לט .12

. רבים תמהו על זה המשורר איך ואתה זנחת ותמאס )לט(
דיבר כנגד האל כדברים האלה, כאדם שאומר לחבירו: 

 ...בשבועתך. נשבעת זה ולא עמדת 
ואני תמה על תמיהתם, כי המזמורים ברוח הֹקודש 
נאמרו, ולא יתכן להיות בהם דבר שאינו נכון, ואם 
ָעַבר  המשורר ָתֵמַּה לאורך הגלות הזה, והוא לא אמר שֶׁ
האל יתברך על שבועתו, שהרי בגלות בבל נפסֹקה מלכות 

כי כיון שהיה זרע דוד דוד והשבועה אינה בטלה בכך, 
ת עתידה לחזור אחר שבעים שנה הרי קיים והמלכו

. אבל על זה הגלות ָתַמּה לפי שארך כל כך, שבועתו קיימת
ה שנפסֹקה  ְדמֶׁ ּיִׁ אמר: והלא נשבעת לו, היאך יהיה זה שֶׁ
המלכות, כי כמה שנים הם ישראל בגלות עד כמעט נֹוֲאשּו 
ָּיה: איך יהיה, ובמה  מן הגאולה. ואמר המשורר דרך ְתמִׁ

את הגדולה הזאת והֹקצף הגדול הזה, הנה היתה ַהַחטָ 
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(: 
יָך, ואליהו אמר )מ"א יח, לז( ְוַאָתה  ְדָרכֶׁ ָלָמה ַתְתֵענּו ה' מִׁ

ֹבָת אֶׁ  ית, ונֹאמר כי כולם דיברו שלא ֲהסִׁ ָבם ֲאֹחַרּנִׁ ת לִׁ
ן? אלא, לא אמרו אלא על דרך דמיון. אמר המשורר:  ַכהֹוגֶׁ
ה  ְדמֶׁ ּיִׁ אתה שנשבעת לו וזנחת אותו זה כמה שנים עד שֶׁ

, שצוית אתה עם משיחך שלא תזכרהו עוד, ואיה שבועתך
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ְבָרה, שפסֹקה  למשחו, ידמה שהפכת עמו האהבה ְלעֶׁ
 עו זה כמה שנים:המלכות מזר

 

 ט -רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה ז  .13

כשמעמידין המלך מושחין אותו בשמן המשחה,  :הלכה ז
שנאמר ויֹקח שמואל את פך השמן ויצֹק על ראשו 
וישֹקהו, ומאחר שמושחין המלך הרי זה זוכה לו ולבניו 

ד עולם, שהמלכות ירושה שנאמר למען יאריך ימים על ע
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 

והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותיו ... לֹקטן ממנו
זכה בכתר מלכות, כיון שנמשח דוד ... בחכמה וביראה

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 

ן ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם וחסדי לא ילכו
  אפיר מעמו.

נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה  :הלכה ח
אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות 

אף על פי ה', הרי זה מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו, 
, שהרי אחיה שעיקר המלכות לדוד ויהיה מבניו מלך

בעם ואמר לו והיה אם שמוע תשמע השילוני העמיד יר
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. 
שנאמר  מלכי בית דוד הם העומדים לעולם :הלכה ט

אבל אם יעמוד מלך משאר כסאך יהיה נכון עד עולם, 
, שהרי נאמר לירבעם אך שראל תפסק המלכות מביתוי

 לא כל הימים.
 

 טו-בר' יג:יד .14
מֹו ָׂשא ָנא  )יד( ד לֹוט ֵמעִׁ ָפרֶׁ ל ַאְבָרם ַאֲחֵרי הִׁ ַויֹקָֹוֹק ָאַמר אֶׁ

ן ַהָמֹקֹום ֲאשֶׁ  יָך ּוְרֵאה מִׁ ְגָבה ָוֵֹקְדָמה ֵעינֶׁ ר ַאָתה ָשם ָצֹפָנה ָונֶׁ
ָּנה  )טו(ָוָיָמה:  ְתנֶׁ ה ְלָך אֶׁ ר ַאָתה ֹראֶׁ ץ ֲאשֶׁ ת ָכל ָהָארֶׁ י אֶׁ כִׁ

ד עוָלם:ּוְלַזְרֲעָך   עַּ
 

 ח-זבר' יז: .15
ָך ּוֵבין ַזְר  )ז( י ּוֵבינֶׁ י ֵבינִׁ יתִׁ ת ְברִׁ י אֶׁ ֹמתִׁ יָך ַוֲהֹקִׁ ֲעָך ַאֲחרֶׁ

יָך:  ים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ְהיֹות ְלָך ֵלאֹלהִׁ ית עֹוָלם לִׁ ְברִׁ ְלֹדֹרָתם לִׁ
ץ  )ח( רֶׁ יָך ֵאת ָכל אֶׁ ץ ְמגֻרֶׁ רֶׁ יָך ֵאת אֶׁ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶׁ ְוָנַתתִׁ

ת עוָלםְכַנַען  ֲאֻחזַּ ים: לַּ ם ֵלאֹלהִׁ י ָלהֶׁ יתִׁ  ְוָהיִׁ

 


