
 167עמוד   ספר שמואל ב'

 סיום פרק ז': תפילת דוד
 

 שמואל ב פרק ז
ר ֹק ַויֹאמֶּ י ְיֹקוָּ ב ִלְפנֵּ ִוד ַויֵּשֶּ ְך דָּ לֶּ  :)יח( ַויָּבֹא ַהמֶּ

יִתי ִכי ֲהִביֹאַתִני ַעד ֲהֹלם: )יט( ַוִתְֹקַטן עוד  י ְיֹקִוֹק ּוִמי בֵּ ֹנִכי ֲאֹדנָּ ִמי אָּ
ר  י ְיֹקִוֹק ַוְתַדבֵּ יָך ֲאֹדנָּ ינֶּ ם ֶאלזֹאת ְבעֵּ חוֹק  גַּ רָּ ית ַעְבְדָך ְלמֵּ ְוזֹאת בֵּ

ת ָהָאָדם לֶּ  ּתֹורַּ ר אֵּ ִוד עוד ְלַדבֵּ י ְיֹקִוֹק: )כ( ּוַמה יוִסיף דָּ ה ֲאֹדנָּ יָך ְוַאתָּ
ל  ת כָּ ִשיתָּ אֵּ ְרָך ּוְכִלְבָך עָּ י ְיֹקִוֹק: )כא( ַבֲעבּור ְדבָּ ת ַעְבְדָך ֲאֹדנָּ ַדְעתָּ אֶּ יָּ

ה ַהזֹאת  ְבֶדָךַהְגדּולָּ ְלָּת ֲאֹדָני ְיקִֹוק: )כב( ְלהֹוִדיעַּ ֶאת עַּ ן ָגדַּ ל כֵּ ִכי  עַּ
ר  ָך ְבֹכל ֲאשֶּ תֶּ ין ֱאֹלִהים זּולָּ מוָך ְואֵּ ין כָּ ינּו: )כג( ּוִמי אֵּ ְזנֵּ ַמְענּו ְבאָּ שָּ

ר  ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ד בָּ חָּ ל גוי אֶּ אֵּ  ִלְפדֹות לֹו ְלָעם ָהְלכּו ֱאֹלִהיםְכַעְמָך ְכִיְשרָּ
ם  שּום לו שֵּ ְרֶצָךְולָּ ְגדּוָלה ְוֹנָראֹות ְלאַּ ֲעׂשֹות ָלֶכם הַּ ְמָך ְולַּ י עַּ ר  ִמְפנֵּ ֲאשֶּ

ִדיתָּ ְלָך ִמִמְצַרִים  אֹלָהיוגֹויִ פָּ ל ְלָך ם וֵּ אֵּ ת ַעְמָך ִיְשרָּ ן ְלָך אֶּ : )כד( ַוְתכונֵּ
אֹלִהים: ס  ם לֵּ הֶּ ִייתָּ לָּ ֹק הָּ ה ְיֹקוָּ ם ְוַאתָּ ם ַעד עולָּ ה         ְלעָּ )כה( ְוַעתָּ

יתו  ר ִדַבְרתָּ ַעל ַעְבְדָך ְוַעל בֵּ ר ֲאשֶּ בָּ ֹק ֱאֹלִהים ַהדָּ םְיֹקוָּ ם  ָהקֵּ ַעד עולָּ
ר ִד  ה ַכֲאשֶּ : )כו( ַוֲעשֵּ לַבְרתָּ אות  ְוִיְגדַּ ֹק ְצבָּ אֹמר ְיֹקוָּ ם לֵּ ִשְמָך ַעד עולָּ

ה  יָך: )כז( ִכי ַאתָּ נֶּ כון ְלפָּ ִוד ִיְהיֶּה נָּ ית ַעְבְדָך דָּ ל ּובֵּ אֵּ ֱאֹלִהים ַעל ִיְשרָּ
אֹמר  ן ַעְבְדָך לֵּ ת ֹאזֶּ ה אֶּ ִליתָּ ל גָּ אֵּ י ִיְשרָּ אות ֱאֹלהֵּ ֹק ְצבָּ ִית ֶאְבֶנה ְיֹקוָּ בַּ

ה ַהזֹאת: )כח( עַ  ָלְך ת ַהְתִפלָּ יָך אֶּ לֶּ ל אֵּ ת ִלבו ְלִהְתַפלֵּ א ַעְבְדָך אֶּ צָּ ן מָּ ל כֵּ
ֱאֹלִהים  ה הּוא הָּ י ְיֹקִוֹק ַאתָּ ה ֲאֹדנָּ ל  ּוְדָבֶריָך ִיְהיּו ֱאֶמתְוַעתָּ ר אֶּ ַוְתַדבֵּ

ית ַעְבְדָך  ת בֵּ ְך אֶּ רֵּ ל ּובָּ ה הואֵּ ה ַהזֹאת: )כט( ְוַעתָּ ת ַהּטובָּ ַעְבְדָך אֶּ
י ְיֹקִוֹק  ה ֲאֹדנָּ יָך ִכי ַאתָּ נֶּ ם ְלפָּ ית ִלְהיות ְלעולָּ ְך בֵּ ְרָּת ּוִמִבְרָכְתָך ְיֹברַּ ִדבַּ

ְבְדָך ְלעֹוָלם  : פעַּ

 דהי"א פי"ז
ְך  לֶּ ֹק)טז( ַויָּבֹא ַהמֶּ י ְיֹקוָּ ב ִלְפנֵּ ִויד ַויֵּשֶּ ר דָּ  :ַויֹאמֶּ

יִתי ִכי ֲהִביֹאַתִני ַעד ֲהֹלם: )יז(  ֹק ֱאֹלִהים ּוִמי בֵּ ִמי ֲאִני ְיֹקוָּ
ר  יָך ֱאֹלִהים ַוְתַדבֵּ ינֶּ לַוִתְֹקַטן זֹאת ְבעֵּ חוֹק  עַּ רָּ ית ַעְבְדָך ְלמֵּ בֵּ

ֲעָלה מַּ ִני ְכתֹור ָהָאָדם הַּ ֹק ֱאֹלִהים: )יח( ַמה יוִסיף  ּוְרִאיתַּ ְיֹקוָּ
יָך  לֶּ ִויד אֵּ ְבֶדָךעוד דָּ : )יט(  ְלָכבֹוד ֶאת עַּ ְעתָּ דָּ ת ַעְבְדָך יָּ ה אֶּ ְוַאתָּ

ה ַהזֹאת  ל ַהְגדּולָּ ת כָּ ִשיתָּ אֵּ ֹק ַבֲעבּור ַעְבְדָך ּוְכִלְבָך עָּ ְיֹקוָּ
ְגֻדלֹות מוָךְלֹהִדיעַּ ֶאת ָכל הַּ ין כָּ ֹק אֵּ ין ֱאֹלִהים : )כ( ְיֹקוָּ  ְואֵּ

ל  אֵּ ינּו: )כא( ּוִמי ְכַעְמָך ִיְשרָּ ְזנֵּ ַמְענּו ְבאָּ ר שָּ ָך ְבֹכל ֲאשֶּ תֶּ זּולָּ
ר  ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ד בָּ חָּ ְך ָהֱאֹלִהיםגוי אֶּ שּום ְלָך  ִלְפדֹות לֹו ָעם ָהלַּ לָּ
אות  ם ְגֻדלות ְוֹנרָּ ׁששֵּ ְמָך ְלָגרֵּ י עַּ ִדיתָּ ִמִמְצַר  ִמְפנֵּ ר פָּ ִים ֲאשֶּ

ה גֹוִים ם ְוַאתָּ ם ַעד עולָּ ל ְלָך ְלעָּ אֵּ ת ַעְמָך ִיְשרָּ ן אֶּ : )כב( ַוִתתֵּ
ר  ר ֲאשֶּ בָּ ֹק ַהדָּ ה ְיֹקוָּ אֹלִהים: )כג( ְוַעתָּ ם לֵּ הֶּ ִייתָּ לָּ ֹק הָּ ְיֹקוָּ

יתו  ןִדַבְרתָּ ַעל ַעְבְדָך ְוַעל בֵּ ָאמֵּ ר  יֵּ ה ַכֲאשֶּ ם ַוֲעשֵּ ַעד עולָּ
: )כד(  ל ןְויֵָּאמֵּ ִדַבְרתָּ אות  ְוִיְגדַּ ֹק ְצבָּ אֹמר ְיֹקוָּ ם לֵּ ִשְמָך ַעד עולָּ

יָך:  נֶּ כון ְלפָּ ִויד ַעְבְדָך נָּ ית דָּ ל ּובֵּ אֵּ ל ֱאֹלִהים ְלִיְשרָּ אֵּ י ִיְשרָּ ֱאֹלהֵּ
ן ַעְבְדָך  ת ֹאזֶּ ִליתָּ אֶּ ה ֱאֹלַהי גָּ ן  ִלְבנֹות לֹו ָבִית)כה( ִכי ַאתָּ ַעל כֵּ

ל לְ  א ַעְבְדָך ְלִהְתַפלֵּ צָּ ה הּוא מָּ ֹק ַאתָּ ה ְיֹקוָּ יָך: )כו( ְוַעתָּ נֶּ פָּ
ה הוַאְלתָּ  ה ַהזֹאת: )כז( ְוַעתָּ ר ַעל ַעְבְדָך ַהּטובָּ ֱאֹלִהים ַוְתַדבֵּ הָּ
ֹק  ה ְיֹקוָּ יָך ִכי ַאתָּ נֶּ ם ְלפָּ ית ַעְבְדָך ִלְהיות ְלעולָּ ת בֵּ ְך אֶּ רֵּ ְלבָּ

ְכָּת ּוְמֹבָרְך ְלעֹוָלם רַּ  : פבֵּ
 

ֹנִכי  יִתי ִכי ֲהִביֹאַתִני ַעד ֲהֹלם:ה' ִמי אָּ  ְיֹקִוֹק ּוִמי בֵּ
 
 רש"י .1

 הביאתני למלכות: מנוה רועים
 
 מצ"ד .2

 אני בא: מרות המואביהכי הלא 
 

ר  י ְיֹקִוֹק ַוְתַדבֵּ יָך ֲאֹדנָּ ינֶּ ם )יט( ַוִתְֹקַטן עוד זֹאת ְבעֵּ ית  ֶאלגַּ בֵּ
ָרחֹוקַעְבְדָך  ת ָהָאָדם ְלמֵּ י ְיֹקִוֹק: ְוזֹאת ּתֹורַּ  ֲאֹדנָּ

 
 שםרש"י  .3

ם דָּ אָּ  ?בתמיה ראוי להתבשר כן לבשר ודם - ְוזֹאת תוַרת הָּ
 
 שםרד"ק  .4

ם  דָּ אָּ תכונת האדם כלומר זאת שדברת עלי  -ְוזֹאת תוַרת הָּ
תכונת האדם הגדול הוא ולא אדם שפל ונבזה כמוני כמו 

י אנכי ומי ביתי וכן בדברי הימים וראיתני בתורת שאמר מ
 האדם המעלה

 
ר  ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ד בָּ חָּ ל גוי אֶּ אֵּ  ָהְלכּו ֱאֹלִהים)כג( ּוִמי ְכַעְמָך ְכִיְשרָּ

ם  ִלְפדֹות לֹו ְלָעם שּום לו שֵּ ְגדּוָלה ְוֹנָראֹות ְולָּ ֲעׂשֹות ָלֶכם הַּ ְולַּ
ְרֶצָך ְמָך ְלאַּ י עַּ ִדיתָּ ְלָך ִמִמְצַרִים  ִמְפנֵּ ר פָּ אֹלָהיוֲאשֶּ  :גֹוִים וֵּ

 
 רש"י .5

ְלכּו ֱאֹלִהים)כג(  ר הָּ משה ואהרן שנאמר נתתיך אלהים  - ֲאשֶּ
 "שלחוין"( –)תרגום  לפרעה )שמות ז' א'(

 
 רד"ק .6

ְלכּו ֱאֹלִהים  ר הָּ  הלכו לשון רבים דרך כבוד -ֲאשֶּ
 
 רד"ק .7

יו  אֹלהָּ אלהיו ומ"ם ממצרים משמשת מגוים ומפי'  -גוִים וֵּ
 במֹקום שנים ושלשה 

ובכל אלהי מצרים או פירוש והכית גוים ואלהיו כמו שכתוב 
  אעשה שפטים
 גוים וזקיניוכלומר אשר פדית ממצרים  ישראלאו פי' גוים על 

ואמר גוים בלשון רבים כלומר משפחות ישראל כמו  וגדוליו
 בנימן בעממיך ואלהים כמו אלהים לא תֹקלל שפי' שופטים 

ויונתן לא תרגם גוים ואלהיו ואפשר שהיה דעתו כדע' מֹקצת 
להיו על השם יתברך על דרך בכל צרתם לו רבו' ז"ל שפי' וא

ואמרו גוים ואלהיו כביכול שהוא פדוי עמהם מפני זה לא  צר
 תרגמו:

ִדיתָּ ְלָך  • ר פָּ יומגוִים וֵּ מוִמְצַרִים ִמ ַעְמָך ֲאשֶּ  אֹלהָּ

ִדיתָּ ְלָך ִמִמְצַרִים  • ר פָּ אֹלָהיו)והכית( ַעְמָך ֲאשֶּ  גֹוִים וֵּ
ִדיתָּ ְלָך ִמִמְצַרִים גוִים • ר פָּ יו)משפ' ישראל(  ַעְמָך ֲאשֶּ אֹלהָּ  וֵּ

 )זקניו(

ִדיתָּ ְלָך ִמִמ  • ר פָּ אֹל)ישראל(  ְצַרִים גוִיםַעְמָך ֲאשֶּ )פדית  יוָק וֵּ
 גם הקב"ה כביכול!(

 
 שםרש"י  .8

אות )כג( ָך עשית  - ְוֹנרָּ לאחר שיצאו משם ומה הם ְלַאְרצֶּ
י ַעְמָך הנוראות  ומֹקרא זה חסר עמים ואלהיהם  לגרשִמְפנֵּ

לגרש )ובדברי הימים א' י"ז כ"א( פירשו לגרש מפני עמך אשר 
ואלהיו ואינו חסרון כי ממשמע שנאמר פדית ממצרים גוים 

 מפני עמך גוים אנו שומעין לשון טרודין וגירושין:
 

 שמ"א ז
ל גוי  אֵּ )כג( ּוִמי ְכַעְמָך ְכִיְשרָּ

ר  ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ד בָּ חָּ ָהְלכּו אֶּ
שּום  ִלְפדֹות לֹו ְלָעם ֱאֹלִהים ְולָּ
ם  ְגדּוָלה לו שֵּ ֲעׂשֹות ָלֶכם הַּ ְולַּ

ְרֶצָךְוֹנָראֹות  ְמָך ְלאַּ י עַּ  ִמְפנֵּ
ִדיתָּ ְלָך ִמִמְצַרִים  ר פָּ גֹוִים ֲאשֶּ

אֹלָהיו  :וֵּ

 דהי"א יז
ל גוי  אֵּ )כא( ּוִמי ְכַעְמָך ִיְשרָּ

ר  ץ ֲאשֶּ רֶּ אָּ ד בָּ חָּ ְך אֶּ ָהלַּ
 ִלְפדֹות לֹו ָעם ָהֱאֹלִהים

ם ְגֻדלות  שּום ְלָך שֵּ לָּ
אות  ׁשְוֹנרָּ ְמָך ְלָגרֵּ י עַּ  ִמְפנֵּ

ִדיתָּ ִמִמְצַרִים  ר פָּ  :גֹוִיםֲאשֶּ


