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 תהלים פרק ג .10

ִמְפֵני ַאְבָשלֹום ְבנֹו: )ב( )א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְבָבְרחֹו 
ְיקָֹוק ָמה ַרבּו ָצָרי ַרִבים ָקִמים ָעָלי: )ג( ַרִבים 
ֹאְמִרים ְלַנְפִשי ֵאין ְישּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה: )ד( 
ְוַאָתה ְיקָֹוק ָמֵגן ַבֲעִדי ְכבֹוִדי ּוֵמִרים רֹאִשי: )ה( 

י ֵמַהר ָקְדשֹו ֶסָלה: )ו( קֹוִלי ֶאל ְיקָֹוק ֶאְקָרא ַוַיֲעֵננִ 
ֲאִני ָשַכְבִתי ָוִאיָשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִכי ְיקָֹוק ִיְסְמֵכִני: 
)ז( לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶשר ָסִביב ָשתּו ָעָלי: )ח( 
קּוָמה ְיקָֹוק הֹוִשיֵעִני ֱאֹלַהי ִכי ִהִכיָת ֶאת ָכל ֹאְיַבי 

ְרָת: )ט( ַליקָֹוק ַהְישּוָעה ַעל ֶלִחי ִשֵני ְרָשִעים ִשבַ 
 ַעְמָך ִבְרָכֶתָך ֶסָלה:

 

 :גמ' ברכות ז .11
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, מזמור 
לדוד? קינה לדוד מיבעי ליה! אמר רבי שמעון בן 

לאדם שיצא  -? אבישלום: משל למה הדבר דומה
עליו שטר חוב, קודם שפרעו היה עצב, לאחר 

אף כן דוד, כיון שאמר לו הקדוש  -שפרעו שמח 
היה  -ברוך הוא הנני מקים עליך רעה מביתך 

עצב, אמר: שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס 
עלי. כיון דחזא דאבשלום הוא שמח, משום הכי 

 אמר מזמור.
 

 מדרש תהלים מזמור ג .12

]ד[ ]ג, ב[ ה' מה רבו צרי. כתיב ואת הכבשה ישלם 
אמר ר' יהודה בר חנינא אמר ליה  -ארבעתים 

הקדוש ברוך הוא לדוד אתה ניאפת אחת, שש 
עשרה ניאפות יבואו לך, אתה רצחת אחת, שש 

ת יבואו לך, ארבעתים ארבעה על עשרה נרצחו
ארבעה. אמר ר' יהושע אמר דוד לפני הקדוש 
ברוך הוא ה' מה רבו צרי, אלו היה אחר נוטל 
מלכותי צרה גדולה היתה לי, אילו בני נוטל 

עכשיו בני מלכות של אחר צרה גדולה היתה לי, 
 !נוטל מלכותי ה' מה רבו צרי

 
 מט:י בראשית .13

ה ּוְמֹחֵקק ִמֵבין ַרְגָליו ַעד ִכי לֹא ָיסּור ֵשֶבט ִמיהּודָ 
 ָיבֹא ִשילֹו ְולֹו ִיְקַהת ַעִמים:

 

 שםרמב"ן  .14
ומה שאמר הכתוב )שם יג יג( נסכלת לא שמרת 
את מצות ה' אלהיך אשר צוך כי עתה הכין ה' את 
ממלכתך אל ישראל עד עולם, שאם לא חטא היה 
לזרעו מלכות בישראל, לא על כלם. וזה טעם אל 

ל. אולי היה מולך על שבטי אמו, על בנימן ישרא
ואפרים ומנשה, כי יהודה ואפרים כשני עממים 

או היה מלך תחת יד מלך נחשבים בישראל, 
 :יהודה

 
 שמ"א פט"והר"י אברבנאל  .15

 ו, ספר העקרים(ב)בשם ר' יוסף אל

שתשובת דוד המלך היתה שלימה הדעת השניה 
, כי הוא הודה בחטאו כמו שאמר בכל תנאיה

ושאול תהלים ל״ב ה׳( אודה עלי פשעי להשם, )
כמו שאמר הקימותי את דבר השם  כסה חטאו

לפי שדוד לא התנצל ... כי שמעתי בקול השם
מחטאו, אבל אמר וחטאתי נגדי תמיד, ושאול 
התנצל תמיד באמרו כי יראתי את העם וגו׳ כי 

וההתנצלות בתשובה מונע גדול חמל העם וגו׳ 
יתה לשמה ולא בוש , גם תשובת דוד האליה

מלפרסם חטאו אבל אמר )תהלים נ״א ט״ו( 
ושאול היה חס על הכבוד אלמדה פושעים דרכיך 

, כי לא כמו שאמר עתה כבדני נא נגד זקני עמי
 בקש כפרה וסליחה כי אם כבוד בעיני בני אדם

 


