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ספר שמואל ב'

סיום פרק ז' :תפילת דוד
שמואל ב פרק ז
(יח) וַ יָּב ֹא הַ ֶּמלְֶּך דָּ וִ ד ַויֵּשֶּ ב לִ פְ נֵּי ְיֹקוָֹּק וַי ֹאמֶּ ר:
יתי כִ י הֲ בִ יא ַֹתנִי עַ ד הֲ ֹלם( :יט) ַו ִת ְֹקטַ ן עוד
ּומי בֵּ ִ
ִמי ָּאנֹכִ י אֲ ֹדנָּי ְיֹקוִ ֹק ִ
ז ֹאת בְ עֵּ ינֶּיָך אֲ ֹדנָּי יְֹקוִ ֹק ו ְַת ַדבֵּ ר גַּם ֶאל בֵּ ית עַ בְ ְדָך לְמֵּ ָּרחוֹק וְ ז ֹאת
יוסיף ָּדוִ ד עוד לְדַ בֵּ ר ֵּאלֶּ יָך וְ ַא ָּתה
ּתֹורת הָ ָאדָ ם אֲ ֹדנָּי יְֹקוִ ֹק( :כ) ּומַ ה ִ
ַּ
ית ֵּאת כָּ ל
יָּדַ עְ ָּת ֶּאת עַ בְ ְדָך אֲ ֹדנָּי יְֹקוִ ֹק( :כא) בַ עֲבּור ְדבָּ ְרָך ּוכְ לִבְ ָך עָּ ִש ָּ
ְהֹודיעַּ ֶאת עַּ בְ דֶ ָך( :כב) עַּ ל ֵּכן גָדַּ ל ְָּת אֲ ֹדנָי ְיקֹוִ ק כִ י
הַ גְ דּולָּ ה הַ ז ֹאת ל ִ
ּומי
ֹלהים זּו ָּל ֶּתָך בְ כֹל אֲ שֶּ ר שָּ ַמעְ נּו בְ ָּאזְ נֵּינּו( :כג) ִ
ֵּאין כָּ מוָך וְ ֵּאין אֱ ִ
ֹלהים ִלפְ דֹות לֹו לְעָ ם
כְ עַ ְמָך כְ יִ ְש ָּר ֵּאל גוי ֶּאחָּ ד בָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר הָ ְלכּו אֱ ִ
וְ לָּשּום לו שֵּ ם וְ ַּלעֲׂשֹות ָלכֶם ַּהגְ דּולָה וְ נ ָֹראֹות לְ ַּא ְרצֶ ָך ִמפְ נֵּי עַּ ְמָך אֲ שֶּ ר
ֵּאֹלהיו( :כד) ו ְַתכונֵּן לְָך ֶּאת עַ ְמָך יִ ְש ָּר ֵּאל ְלָך
ית לְָך ִמ ִמצְ ַריִם גֹו ִים ו ָ
פָּד ָּ
ִ
(כה) וְ עַ ָּתה
ֵּאֹלהים :ס
ית לָּ הֶּ ם ל ִ
לְעָּ ם עַ ד עולָּ ם וְ ַא ָּתה יְֹק ָּוֹק ָּהיִ ָּ
ֹלהים הַ דָּ בָּ ר אֲ שֶּ ר ִדבַ ְר ָּת עַ ל עַ בְ ְדָך וְ עַ ל בֵּ יתו הָ ֵּקם עַ ד עו ָּלם
יְֹקוָּ ֹק אֱ ִ
וַ עֲשֵּ ה כַאֲ שֶּ ר ִדבַ ְר ָּת( :כו) וְ ִיגְ דַּ ל ִש ְמָך עַ ד עו ָּלם לֵּאמֹר ְיֹקוָּ ֹק צְ בָּ אות
ֹלהים עַ ל יִ ְש ָּר ֵּאל ּובֵּ ית עַ בְ ְדָך דָּ וִ ד י ְִהיֶּה נָּכון ְל ָּפנֶּיָך( :כז) כִ י ַא ָּתה
אֱ ִ
אזֶּן עַ בְ ְדָך לֵּאמֹר בַּ יִת ֶאבְ נֶה
ִיתה ֶּאת ֹ
יְֹקוָֹּק צְ בָּ אות אֱ ֹלהֵּ י י ְִש ָּר ֵּאל ָּגל ָּ
לְָך עַ ל כֵּ ן מָּ צָּ א עַ בְ ְדָך ֶּאת לִבו לְ ִה ְת ַפ ֵּלל ֵּאלֶּיָך ֶּאת ַה ְתפִ ָּלה הַ ז ֹאת( :כח)
ּודבָ ֶריָך י ְִהיּו אֱ מֶ ת וַ ְתדַ בֵּ ר ֶּאל
ֹלהים ְ
וְ עַ ָּתה אֲ ֹדנָּי יְ ֹקוִ ֹק ַא ָּתה הּוא הָּ אֱ ִ
הואל ּובָּ ֵּרְך ֶּאת בֵּ ית עַ בְ ְדָך
ֵּ
עַ בְ ְדָך ֶּאת הַ ּטובָּ ה הַ ז ֹאת( :כט) וְ עַ ָּתה
ּומבִ ְרכ ְָתָך יְ ב ַֹּרְך בֵּ ית
לִהיות לְ עולָּ ם ְל ָּפנֶּיָך כִ י ַא ָּתה אֲ ֹדנָּי יְֹקוִ ֹק ִדבַּ ְר ָּת ִ
ְ
עַּ בְ ְדָך לְ עֹולָ ם :פ
יתי כִ י הֲ בִ יא ַֹתנִי עַ ד הֲ ֹלם:
ּומי בֵּ ִ
ִמי ָּאנֹכִ י ה' יְֹקוִ ֹק ִ
 .1רש"י
מנוה רועים הביאתני למלכות:
 .2מצ"ד
כי הלא מרות המואביה אני בא:
וַת ְֹק ַטן עוד ז ֹאת בְ עֵּ ינֶּיָך אֲ ֹדנָּי יְֹקוִ ֹק ו ְַתדַ בֵּ ר גַּם ֶאל בֵּ ית
(יט) ִ
ּתֹורת ָה ָאדָ ם אֲ ֹדנָּי יְֹקוִ ֹק:
עַ בְ ְדָך לְמֵּ ָרחֹוק וְ ז ֹאת ַּ
 .3רש"י שם
תורת הָּ ָּאדָּ ם  -בתמיה ראוי להתבשר כן לבשר ודם?
וְ ז ֹאת ַ
 .4רד"ק שם
תורת הָּ ָּאדָּ ם  -תכונת האדם כלומר זאת שדברת עלי
וְ ז ֹאת ַ
תכונת האדם הגדול הוא ולא אדם שפל ונבזה כמוני כמו
שאמר מי אנכי ומי ביתי וכן בדברי הימים וראיתני בתורת
האדם המעלה
ֹלהים
ּומי כְ עַ ְמָך כְ י ְִש ָּר ֵּאל גוי ֶּאחָּ ד בָּ ָּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר ָה ְלכּו אֱ ִ
(כג) ִ
לִ פְ דֹות לֹו לְעָ ם וְ ָּלשּום לו שֵּ ם וְ ַּלעֲׂשֹות ָלכֶם הַּ גְ דּולָה וְ נ ָֹראֹות
ֵּאֹלהיו:
ית לְָך ִמ ִמצְ ַריִם גֹו ִים ו ָ
לְא ְרצֶ ָך ִמפְ נֵּי עַּ ְמָך אֲ שֶּ ר פ ִָּד ָּ
ַּ
 .5רש"י
ֹלהים  -משה ואהרן שנאמר נתתיך אלהים
(כג) אֲ שֶּ ר הָּ לְכּו אֱ ִ
לפרעה (שמות ז' א') (תרגום – "שלחוין")
 .6רד"ק
ֹלהים  -הלכו לשון רבים דרך כבוד
אֲ שֶּ ר הָּ לְכּו אֱ ִ
 .7רד"ק
וֵּאֹלהיו  -פי' מגוים ומאלהיו ומ"ם ממצרים משמשת
ָּ
גויִ ם
במֹקום שנים ושלשה

דהי"א פי"ז
ֹאמר:
(טז) ַויָּב ֹא ַה ֶּמלְֶּך ָּדוִ יד וַ י ֵֶּּשב לִ פְ נֵּי יְֹקוָֹּק וַי ֶּ
יתי כִ י הֲ ִביא ַֹתנִ י עַ ד הֲ ֹלם( :יז)
ּומי בֵּ ִ
ֹלהים ִ
ִמי אֲ ִני ְיֹקוָֹּק אֱ ִ
לְמ ָּרחוֹק
ֹלהים וַ ְת ַדבֵּ ר עַּ ל בֵּ ית עַ ְב ְדָך ֵּ
ו ִַת ְֹקטַ ן ז ֹאת ְבעֵּ ינֶּיָך אֱ ִ
יוסיף
ֹלהים( :יח) ַמה ִ
יתנִי כְ תֹור ָה ָא ָדם ַּה ַּמ ֲע ָלה יְֹקוָֹּק אֱ ִ
ְּור ִא ַּ
עוד דָּ וִ יד ֵּאלֶּ יָך ְלכָבֹוד ֶאת עַּ ְב ֶדָך וְ ַא ָּתה ֶּאת עַ ְב ְדָך י ָָּּדעְ ָּת( :יט)
ית ֵּאת כָּל ַהגְ דּולָּה הַ ז ֹאת
יְֹק ָּוֹק בַ עֲבּור עַ ְב ְדָך ּוכְ ל ְִבָך עָּ ִש ָּ
ֹלהים
ְלה ִֹדיעַּ ֶאת כָל ַּהגְ דֻלֹות( :כ) יְֹקוָֹּק ֵּאין כָּ מוָך וְ ֵּאין אֱ ִ
ּומי כְ עַ ְמָך יִ ְש ָּר ֵּאל
זּול ֶָּּתָך ְבכֹל אֲ ֶּשר ָּש ַמעְ נּו ְב ָּאזְ נֵּינּו( :כא) ִ
ֹלהים ִלפְ דֹות לֹו עָ ם לָּשּום לְָך
גוי ֶּא ָּחד בָּ ָּא ֶּרץ אֲ ֶּשר ָהלְַּך ָהאֱ ִ
ית ִמ ִמצְ ַריִ ם
פָּד ָּ
שֵּ ם גְ דֻלות וְ נ ָֹּראות ְלג ֵָּרׁש ִמפְ נֵּי עַּ ְמָך אֲ ֶּשר ִ
גֹויִם ( :כב) ו ִַת ֵּתן ֶּאת עַ ְמָך ִי ְש ָּר ֵּאל לְָך לְעָּ ם עַ ד עולָּ ם וְ ַא ָּתה
ֵּאֹלהים( :כג) וְ עַ ָּתה יְ ֹקוָֹּק ַה ָּדבָּ ר אֲ שֶּ ר
ית לָּ ֶּהם ל ִ
יְֹקוָֹּק ָּהיִ ָּ
ִדבַ ְר ָּת עַ ל עַ ְב ְדָך וְ עַ ל בֵּ יתו י ֵָּא ֵּמן עַ ד עולָּ ם וַ ע ֲֵּשה כַאֲ שֶּ ר
ִדבַ ְר ָּת( :כד) וְ י ֵָּא ֵּמן וְ יִגְ ַּדל ִש ְמָך עַ ד עולָּם לֵּ אמֹר יְ ֹקוָֹּק ְצבָּ אות
ֹלהים לְ י ְִש ָּר ֵּאל ּובֵּ ית ָּדוִ יד עַ ְב ְדָך נָּכון לְפָּ נֶּיָך:
אֱ ֹלהֵּ י י ְִש ָּר ֵּאל אֱ ִ
לִבנֹות לֹו בָ יִ ת עַ ל כֵּ ן
אזֶּן עַ ְב ְדָך ְ
ִית ֶּאת ֹ
ֹלהי ָּגל ָּ
(כה) כִ י ַא ָּתה אֱ ַ
מָּ צָּ א עַ ְב ְדָך לְ ִה ְת ַפלֵּ ל לְ ָּפנֶּיָך( :כו) וְ עַ ָּתה יְֹקוָּ ֹק ַא ָּתה הּוא
הואלְ ָּת
ֹלהים ו ְַת ַדבֵּ ר עַ ל עַ ְב ְדָך ַהּטובָּ ה ַהז ֹאת( :כז) וְ עַ ָּתה ַ
הָּ אֱ ִ
לְבָּ ֵּרְך ֶּאת בֵּ ית עַ ְב ְדָך ִל ְהיות לְעו ָּלם לְ פָּ נֶּיָך כִ י ַא ָּתה יְ ֹקוָּ ֹק
ּומב ָֹרְך ְלעֹולָם :פ
בֵּ ַּרכְ ָּת ְ
או פירוש והכית גוים ואלהיו כמו שכתוב ובכל אלהי מצרים
אעשה שפטים
או פי' גוים על ישראל כלומר אשר פדית ממצרים גוים וזקיניו
וגדוליו ואמר גוים בלשון רבים כלומר משפחות ישראל כמו
בנימן בעממיך ואלהים כמו אלהים לא תֹקלל שפי' שופטים
ויונתן לא תרגם גוים ואלהיו ואפשר שהיה דעתו כדע' מֹקצת
רבו' ז"ל שפי' ואלהיו על השם יתברך על דרך בכל צרתם לו
צר ואמרו גוים ואלהיו כביכול שהוא פדוי עמהם מפני זה לא
תרגמו:
אֹלהיו
ית לְָך ִמ ִמ ְצ ַריִם ומגויִם וֵּ מ ָּ
• עַ ְמָך אֲ ֶּשר פ ִָּד ָּ
וֵּאֹלהיו
ָ
ית לְָך ִמ ִמ ְצ ַריִם (והכית) גֹויִ ם
• עַ ְמָך אֲ ֶּשר פ ִָּד ָּ
ית לְָך ִמ ִמ ְצ ַר ִים גויִם (משפ' ישראל) וֵּאֹלהָּ יו
• עַ ְמָך אֲ ֶּשר ָּפ ִד ָּ
(זקניו)
ית לְָך ִמ ִמ ְצ ַריִם גויִם (ישראל) וֵּאֹל ָקיו (פדית
• עַ ְמָך אֲ ֶּשר פ ִָּד ָּ
גם הקב"ה כביכול!)
 .8רש"י שם
(כג) וְ נ ָֹּראות  -עשית ל ְַא ְרצֶּ ָך לאחר שיצאו משם ומה הם
הנוראות ִמפְ נֵּי עַ ְמָך לגרש עמים ואלהיהם ומֹקרא זה חסר
לגרש (ובדברי הימים א' י"ז כ"א) פירשו לגרש מפני עמך אשר
פדית ממצרים גוים ואלהיו ואינו חסרון כי ממשמע שנאמר
מפני עמך גוים אנו שומעין לשון טרודין וגירושין:
שמ"א ז
ּומי כְ עַ ְמָך כְ י ְִש ָּר ֵּאל גוי
(כג) ִ
ֶּאחָּ ד בָּ ָּא ֶּרץ אֲ ֶּשר ָהלְכּו
ֹלהים ִלפְ דֹות לֹו לְעָ ם וְ לָּשּום
אֱ ִ
לו שֵּ ם וְ ַּלעֲׂשֹות ָלכֶם ַּהגְ דּו ָלה
וְ נ ָֹראֹות ל ְַּא ְרצֶ ָך ִמפְ נֵּי עַּ ְמָך
ית לְָך ִמ ִמ ְצ ַריִם גֹויִם
אֲ שֶּ ר פ ִָּד ָּ
וֵּאֹלהָ יו:

דהי"א יז
ּומי כְ עַ ְמָך יִ ְש ָּר ֵּאל גוי
(כא) ִ
ֶּא ָּחד בָּ ָּא ֶּרץ אֲ ֶּשר הָ לַּ ְך
ֹלהים לִ פְ דֹות לֹו עָ ם
ָהאֱ ִ
לָּשּום לְָך ֵּשם גְ דֻלות
וְ נ ָֹּראות לְ ג ֵָּרׁש ִמפְ נֵּי עַּ ְמָך
ית ִמ ִמ ְצ ַריִם גֹויִ ם:
פָּד ָּ
אֲ ֶּשר ִ

