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 "דבס
 משיח בן דודלדוד המלך בין 

 נבון הרב מואיז
 

ֹלֹמה ָאַמר ָאז( יב)... ח פרק א מלכים ֹקָוק שְׁ ֹכן ָאַמר יְׁ ית ָבִניִתי ָבֹנה( יג: )ָבֲעָרֶפל ִלשְׁ ֻבל בֵּ  ָמכֹון ָלְך זְׁ
ָך תְׁ ִשבְׁ ב( יד: )עֹוָלִמים לְׁ ָבֶרְך ָפָניו ֶאת ַהֶמֶלְך ַוַיסֵּ ת ַויְׁ ַהל ָכל אֵּ ל קְׁ ָראֵּ ָכל ִישְׁ ַהל וְׁ ל קְׁ ָראֵּ ד ִישְׁ ( טו: )ֹעמֵּ
ֹקָוק ָברּוְך ַוֹיאֶמר י יְׁ ל ֱאֹלהֵּ ָראֵּ ִפיו ִדֶבר ֲאֶשר ִישְׁ ת בְׁ ָידוֹ  ָאִבי ָדִוד אֵּ א ּובְׁ  ֲאֶשר ַהיֹום ִמן( טז: )לֵּאֹמר ִמלֵּ

אִתי ל ֶאת ַעִמי ֶאת הֹוצֵּ ָראֵּ ַרִים ִישְׁ ִתי ֹלא ִמִמצְׁ ִעיר ָבַחרְׁ י ִמֹכל בְׁ טֵּ ל ִשבְׁ ָראֵּ נֹות ִישְׁ יֹות ַבִית ִלבְׁ ִמי ִלהְׁ  שְׁ
ַחר ָשם ָדִוד ָוֶאבְׁ יֹות בְׁ ל ַעִמי ַעל ִלהְׁ ָראֵּ ִהי( יז: )ִישְׁ ַבב ִעם ַויְׁ נֹות ָאִבי ָדִוד לְׁ ם ַבִית ִלבְׁ שֵּ ֹקָוק לְׁ י יְׁ  ֱאֹלהֵּ

ל ָראֵּ ֹקָוק ַוֹיאֶמר( יח: )ִישְׁ ָך ִעם ָהָיה ֲאֶשר ַיַען ָאִבי ָדִוד ֶאל יְׁ ָבבְׁ נֹות לְׁ ִמי ַבִית ִלבְׁ  ִעם ָהָיה ִכי ֱהִטיֹבתָ  ִלשְׁ
ָבֶבָך ֶנה ֹלא ַאָתה ַרק( יט: )לְׁ ָך ִאם ִכי ַהָבִית ִתבְׁ א ִבנְׁ ֲחָלֶציָך ַהֹיצֵּ ֶנה הּוא מֵּ ִמי ַהַבִית ִיבְׁ  ַוָיֶקם( כ: )ִלשְׁ
ֹקָוק ָברוֹ  ֶאת יְׁ ר ֲאֶשר דְׁ ב ָאִבי ָדִוד ַתַחת ָוָאֻקם ִדבֵּ שֵּ א ַעל ָואֵּ ל ִכסֵּ ָראֵּ ֹקָוק ִדֶבר ַכֲאֶשר ִישְׁ ֶנה יְׁ  ַהַבִית ָוֶאבְׁ
ם שֵּ ֹקָוק לְׁ י יְׁ ל ֱאֹלהֵּ ָראֵּ ִרית ָשם ֲאֶשר ָלָארֹון ָמקֹום ָשם ָוָאִשם( כא: )ִישְׁ ֹקָוק בְׁ ינּו ִעם ָכַרת ֲאֶשר יְׁ  ֲאֹבתֵּ

הֹוִציאוֹ  ֶאֶרץ ֹאָתם בְׁ ָרִים מֵּ   ס: ִמצְׁ
 

R. J. Berman, The Temple, p. 63 
The Temple – “a house for God’s name” – symbolizes a public declaration of God’s sovereignty. 

 

 ~ יציבות ~
 

נּוָחה ַעד־ָעָתה ֹלא־ָבאֶתם ִכי( ט)...פרק יבדברים  ֶאל־ַהַנֲחָלה ֶאל־ַהמְׁ ֹקָוק וְׁ ן ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר־יְׁ ( י: )ָלְך ֹנתֵּ
ֶתם ן ַוֲעַברְׁ דֵּ ֶתם ֶאת־ַהַירְׁ ֹקָוק ָבָאֶרץ ִויַשבְׁ יֶכם ֲאֶשר־יְׁ ִחיל ֱאֹלהֵּ ֶכם ַמנְׁ  ִמָכל־ֹאְיֵביֶכם ָלֶכם ְוֵהִניח   ֶאתְׁ
ח ִמָסִביב ְבֶתם־ֶבט  ָהָיה( יא): ִויש  ַחר ַהָמקֹום וְׁ ֹקָוק ֲאֶשר־ִיבְׁ יֶכם יְׁ ן בוֹ  ֱאֹלהֵּ ַשכֵּ מוֹ  לְׁ  ָתִביאּו ָשָמה ָשם שְׁ

ת ַצֶּוה ָאֹנִכי ָכל־ֲאֶשר אֵּ ֶכם מְׁ יֶכם ֶאתְׁ יֶכם עֹוֹלתֵּ חֵּ ִזבְׁ יֶכם וְׁ ֹרתֵּ שְׁ ֻרַמת ַמעְׁ ֶכם ּותְׁ ֹכל ֶידְׁ ַחר וְׁ יֶכם ִמבְׁ רֵּ  ִנדְׁ
רּו ֲאֶשר  :  ַליֹקָוק ִתדְׁ

 
ִהי( א)...ז פרק ב שמואל יתוֹ  ַהֶמֶלְך ִכי־ָיַשב ַויְׁ בֵּ ־לוֹ  ַויֹקָוק בְׁ  ַהֶמֶלְך ַוֹיאֶמר( ב: )ִמָכל־ֹאְיָביו ִמָסִביב ֵהִניח 
ה ַהָנִביא ֶאל־ָנָתן אֵּ ב ָאֹנִכי ָנא רְׁ ית יֹושֵּ בֵּ ב ָהֱאֹלִהים ַוֲארֹון ֲאָרִזים בְׁ תֹוְך ֹישֵּ ִריָעה בְׁ  ָנָתן ַוֹיאֶמר( ג: )ַהיְׁ

ָך ֲאֶשר ֹכל ֶאל־ַהֶמֶלְך ָבבְׁ ְך ִבלְׁ ה לֵּ ֹקָוק ִכי ֲעשֵּ ִהי( ד) ס: ִעָמְך יְׁ ָלה ַויְׁ ִהי ַההּוא ַבַליְׁ ֹקָוק ַויְׁ ַבר־יְׁ  ֶאל־ָנָתן דְׁ
ְך( ה: )לֵּאֹמר ָת  לֵּ ָאַמרְׁ ִדי וְׁ ֹקָוק ָאַמר ֹכה ֶאל־ָדִוד ֶאל־ַעבְׁ ֶנה־ִלי ַהַאָתה יְׁ ִתי ַבִית ִתבְׁ ִשבְׁ ִתי ֹלא ִכי( ו: )לְׁ  ָיַשבְׁ
ַבִית ִמיֹום בְׁ נֵּי ַהֲעֹלִתי לְׁ ל ֶאת־בְׁ ָראֵּ ַרִים ִישְׁ ַעד ִמִמצְׁ ֶיה ַהֶזה ַהיֹום וְׁ ְך ָוֶאהְׁ ַהלֵּ ֹאֶהל ִמתְׁ ָכן בְׁ ִמשְׁ ֹכל( ז: )ּובְׁ  בְׁ

ִתי ַהַלכְׁ י ֲאֶשר־ִהתְׁ נֵּ ָכל־בְׁ ל בְׁ ָראֵּ ִתי ֲהָדָבר ִישְׁ י ֶאת־ַאַחד ִדַברְׁ טֵּ ל ִשבְׁ ָראֵּ עֹות ִצִּויִתי ֲאֶשר ִישְׁ ֶאת־ ֶאת־ַעִמי ִלרְׁ
ל ָראֵּ ִניֶתם ָלָמה לֵּאֹמר ִישְׁ ית ִלי ֹלא־בְׁ ַעָתה( ח: )ֲאָרִזים בֵּ ִדי ֹכה־ֹתאַמר וְׁ ַעבְׁ ָדִוד לְׁ ֹקָוק ָאַמר ֹכה לְׁ  יְׁ
ָבאֹות ִתיָך ֲאִני צְׁ ַקחְׁ ַאַחר ִמן־ַהָנֶוה לְׁ יֹות ַהֹצאן מֵּ ל ַעל־ַעִמי ָנִגיד ִלהְׁ ָראֵּ ֶיה( ט: )ַעל־ִישְׁ ָך ָוֶאהְׁ ֹכל ִעמְׁ  ֶשראֲ  בְׁ
ָת  ִרָתה ָהַלכְׁ ֶביָך ָוַאכְׁ ָעִשִתי ִמָפֶניָך ֶאת־ָכל־ֹאיְׁ ָך וְׁ ם לְׁ ם ָגדֹול שֵּ שֵּ ֹדִלים כְׁ ִתי( י: )ָבָאֶרץ ֲאֶשר ַהגְׁ ַשמְׁ  ָמקֹום וְׁ
ַעִמי ל לְׁ ָראֵּ ִישְׁ ִתיו לְׁ ַטעְׁ ָשַכן ּונְׁ ָתיו וְׁ ֹלא ַתחְׁ ַגז וְׁ ֹלא־ֹיִסיפּו עֹוד ִירְׁ ָלה וְׁ י־ַעוְׁ נֵּ ַענֹותוֹ  בְׁ ( יא: )ָבִראשֹוָנה ַכֲאֶשר לְׁ

ִמן־ַהיֹום ִטים ִצִּויִתי ֲאֶשר ּולְׁ ל ַעל־ַעִמי ֹשפְׁ ָראֵּ ֲהִניֹחִתי ִישְׁ ִהִגיד ִמָכל־ֹאְיֶביָך ְלָך ו  ָך וְׁ ֹקָוק לְׁ ִית יְׁ ֲעֶשה־ ִכי־ב  י 
אּו ִכי( יב: )רד"ק[ -מלכות בית] ְיֹקָוק ְלָך לְׁ ָת  ָיֶמיָך ִימְׁ ָשַכבְׁ ֲעָך ַוֲהִקיֹמִתי ֶאת־ֲאֹבֶתיָך וְׁ  ַאֲחֶריָך ֶאת־ַזרְׁ

א ֲאֶשר ֶעיָך יֵּצֵּ תוֹ  ַוֲהִכיֹנִתי ִממֵּ ַלכְׁ ֶנה־ַבִית הּוא( יג: )ֶאת־ַממְׁ ִמי ִיבְׁ ִתי ִלשְׁ ֹכַננְׁ א וְׁ תוֹ  ֶאת־ִכסֵּ ַלכְׁ ַעד־ ַממְׁ
ֶיה־לוֹ  ֲאִני( יד: )עֹוָלם ָאב ֶאהְׁ הּוא לְׁ ֶיה־ִלי וְׁ ן ִיהְׁ בֵּ ַהֲעֹותוֹ  ֲאֶשר לְׁ ִתיו בְׁ ֹהַכחְׁ ֶבט וְׁ שֵּ י ֲאָנִשים בְׁ עֵּ ִנגְׁ נֵּי ּובְׁ  בְׁ
ִדי( טו: )ָאָדם ַחסְׁ ִעם ֲהִסֹרִתי ַכֲאֶשר ִמֶמנּו ֹלא־ָיסּור וְׁ ָפֶניָך ֲהִסֹרִתי ֲאֶשר ָשאּול מֵּ ַמן( טז: )ִמלְׁ ֶנאְׁ ָך וְׁ יתְׁ  בֵּ

ָך תְׁ ַלכְׁ ָפֶניָך ַעד־עֹוָלם ּוַממְׁ ֲאָך לְׁ ֶיה ִכסְׁ ֹכל( יז: )ַעד־עֹוָלם ָנכֹון ִיהְׁ ָבִרים כְׁ ֶלה ַהדְׁ ֹכל ָהאֵּ ן ַהֶזה ַהִחָזיֹון ּוכְׁ  כֵּ
  ס: ֶאל־ָדִוד ָנָתן ִדֶבר

 ~ דם לרוב~ 
 כב פרק א הימים דברי

ֹלֹמה ָדִויד ַוֹיאֶמר( ז) ִני< בנו> ִלשְׁ ָבִבי ִעם ָהָיה ֲאִני בְׁ נֹות לְׁ ם ַבִית ִלבְׁ שֵּ ֹקָוק לְׁ ִהי( ח: )ֱאֹלָהי יְׁ ַבר ָעַלי ַויְׁ  דְׁ
ֹקָוק ְכָת  ָלֹרב ָדם לֵּאֹמר יְׁ ֶנה ֹלא ָעִשיתָ  ְגֹדלוֹת ּוִמְלָחמוֹת ָשפ  ִמי ַבִית ִתבְׁ ָת  ַרִבים ָדִמים ִכי ִלשְׁ ָצה ָשַפכְׁ  ַארְׁ
ָפָני ן ִהנֵּה( ט: )לְׁ ֶיה הּוא ָלְך נֹוָלד בֵּ נּוָחה ִאיש ִיהְׁ ָביו ִמָכל לוֹ  ַוֲהִנחֹוִתי מְׁ ֹלֹמה ִכי ִמָסִביב אֹויְׁ ֶיה שְׁ מוֹ  ִיהְׁ  שְׁ

ָשלֹום ן ָוֶשֶקט וְׁ ל ַעל ֶאתֵּ ָראֵּ ָיָמיו ִישְׁ ֶנה הּוא( י: )בְׁ ִמי ַבִית ִיבְׁ הּוא ִלשְׁ ֶיה וְׁ ן ִלי ִיהְׁ בֵּ ָאב לוֹ  ַוֲאִני לְׁ  לְׁ
א ַוֲהִכינֹוִתי כּותוֹ  ִכסֵּ ל ַעל ַמלְׁ ָראֵּ  :  ָלםעוֹ  ַעד ִישְׁ

 
 ח פסוק כב פרק א הימים דברי ם"מלבי
 ש"כמ שלמה שנולד וטרם', י פסוק ש"כמש( יז' סי ל"הנ) נתן נבואת אחרי דבר זה'. ה דבר ויהי

 גדולות מלחמות"[ ב. שעשה הרשות במלחמות, לצורך שלא דם ששפך[ א. "לרוב דם"': ט בפסוק
 תבנה לא" מ"ומ, מלחמה בו שהתגרו אויבים עם או מצוה מלחמות לעשות מוכרח שהיה מה. "עשית

 (:ז ב"ש) ש"כמ מנוחה איש י"וע, מנוחה בעת הוא הבית בנין ותנאי, "שפכת הרבה דמים כי בית
 

 ח פסוק כב פרק א הימים דברי דוד מצודת
 על ברזל להניף שמנע כמו הבית את מבנות מנעו מ"מ' ה מלחמות שנלחם עם - שפכת לרוב דם

ַבח כב:כ שמות[:רציחה כלי מהם שעושים על המזבח ִאם־ִמזְׁ ֶנה ַתֲעֶשה־ִלי ֲאָבִנים וְׁ ֶהן ֹלא־ִתבְׁ  ָגִזית ֶאתְׁ
ָך ִכי בְׁ ָת  ַחרְׁ ַנפְׁ ֶלהָ  ָעֶליהָ  הֵּ ַחלְׁ  ]:ַותְׁ
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 ד הלכה יא פרק מלכים הלכות ם"רמב
 כל ויכוף, פה ושבעל שבכתב תורה כפי, אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך יעמוד ואם

 כל ונצח והצליח עשה אם, משיח שהוא בחזקת זה הרי, 'ה מלחמות וילחם, בדקה ולחזק בה לילך ישראל
 ...בודאי משיח זה הרי ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה שסביביו האומות

 
 . ומלחמותיהם מלכים הלכות -  הקדמה מלכים הלכות ם"רמב

 

 [:סנהדרין בבלי תלמוד]מצטט  -  הלכה א א פרק מלכים הלכות ם"רמב
 ולהכרית, "מלך עליך תשים שום" שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש
 . "שמה ובאת תדרשו לשכנו" שנאמר הבחירה בית ולבנות, "עמלק זכר את תמחה" שנאמר עמלק של זרעו

 
  ז פרק ם"לרמב פרקים שמונה

. אכזריות בעל ומצאנוהו", ישראל צור דיבר לי+ "ג, כג' ב שמואל: +אמר, נביא - השלום עליו, דוד וכן... 
 לא' שה הימים בדברי באר אבל, לישראל רחמן והיה, הכופרים ובהריגת בגוים בה שהשתמש פי על ואף

, לשמי בית תבנה לא+ "ח, כב' א הימים - דברי: +לו ואמר, שהרג מה לרוב, המקדש בית לבנין ראוי מצאו
 ". שפכת רבים דמים כי
 

  ח פסוק כב פרק א הימים דברי ק"רד
 דם( 1) כמו שפך אשר בדמים היה נקיים דם כי ארצה שפכת לרוב דמים ובאמרו...  - שפכת לרוב דם (ח)

 גם( 3), "אביך בית נפש בכל הסיבותי" שאמר כמו הסבה הוא היה הכהנים בדמי גם (2) ,לפני וזה אוריה
 לא כן י"אעפ וחסידים טובים אנשים בהם שהיו אפשר מלחמתו בני היו שלא אותם שפך אשר הגוים בדמי
 יחיה לא פלשתים בארץ כשהיה עצמו ולהציל בישראל יפרצו שלא הרשעים לכלות כוונתו כי עליהם נענש
 עון ולכפרת לשלום שהוא המקדש בית מלבנות מנעו לרוב דמים שפיכות לו שנזדמן כיון אבל, ואשה איש

 יעשו לא הריגה כלי ממנו עושים שהברזל לפי המקדש ובבית במזבח ברזל להניף שמנעו כמו, תפלה ולעטרת
 :ברוב שלום כלי ממנו

 
 צדק ~קדושה לבין ~ 

Yoram Hazony, The Dawn, p.217 
Purity (קדושה) requires that man renounce power; but morality )צדק( requires that man have power in 
order to pursue right… Without power, there is no police force capable of defending the innocent, no 
court capable of doing justice, no army capable of wresting peace from the aggressor … Morality requires 
power, and morality on a vast scale requires power on a vast scale. 
p.221: Neither the construction of the Temple in Jerusalem nor the concerted effort against Amalek 
becomes possible until the Jews unite their resources by placing them in the hands of singularly unpriestly 
moral figure, the king. 
p.227: One may not murder an innocent person to save one’s own life under any circumstance.  …  Yet 
most of us can glimpse our own descent into the realm where our own norms dissolve in scenarios in 
which the contemporary West is faced with annihilation, or in which the State of Israel is to lose against the 
Arabs.  Would we refuse to order a nuclear strike in such a case?  The harsh truth is that the immorality of 
such a strike, killing millions of innocents to save a civilization, cannot be deduced from the immorality of 
murdering an innocent to save another. 
From this it is evident that the political arena is not merely “dirty.”  In certain cases it leads us rapidly into a 
pollution in which man is transformed into a beast of the lowest grade: not merely killing individuals for 
his survival, but anhillating cities, nations.  It is the curse of politics that in certain cases precisely such 
monstorous acts of impurity may be the acts most moral given the paucity of alternatives.  But it is always 
possible to preserve one’s own purity and allow the world to fall into ruin. 

 
  מזמור אחר דבר ה"ד חנוכת שיר מזמור - ב פיסקא( שלום איש) רבתי פסיקתא

 היה דוד אלא ,דוד של לשמו נקרא והוא הבית את בונה שלמה וראה בוא -]הבית לדוד[  חנוכת שיר מזמור"
 תבנה לא" לו ואמר הנביא נתן בא ,לבנותו שחשב פי על ואף ,אותו בנה לא אחד דבר ובשביל ,לבנותו ראוי

 בית מלבנות נפסלתי הרי :אמר נתיירא דוד ששמע כיון .לפני ארצה שפכת רבים דמים כי? למה "הבית לי
 רבים דמים כי" כתיב שכן ,קרבנות לפני היו ששפכת דמים כל ,חייך :הוא ברוך הקדוש לו אמר...  !המקדש

 "'ה לפני הבקר בן את ושחט" שנאמר ",קרבנות" אלא "לפני" אין :יוחאי בן ש"ר אמר ".לפני[ ארצה] שפכת
 אותו בונה אתה שאם :הוא ברוך הקדוש לו אמר ?!אותו בונה איני ולמה כ"א דוד לו אמר .'(ה' א ויקרא)

 ואני לחטא שעתידים לפני וצפוי גלוי :הוא ברוך הקדוש לו אמר .יפה והרי :לו אמר .חרב ואינו קיים הוי
 לו אמר'( ד' ב איכה) חמתו כאש שפך ציון בת באהל כתב שכן ניצולין וישראל ומחריבו בו חמתי מפיג

 שיר מזמור כותבו אני לשמך אותו בונה בנך ששלמה פי על אף לבנותו וחשבת הואיל חייך הוא ברוך הקדוש
 . לדוד הבית חנוכת

 
  ב פרק ישעיהו

ָיהּו ָחָזה ֲאֶשר ַהָדָבר( א) ַשעְׁ הּוָדה ֶבן־ָאמֹוץ יְׁ ם ַעל־יְׁ ָיִמים ְבַאֲחִרית  ְָהָיהו( ב: )ִוירּוָשָלִ ר ִיְהֶיה ָנכוֹן ה   ֵבית־ְיֹקָוק ה 
גוִֹים ֵאָליו ְוָנֲהרּו ִמְגָבעוֹת ְוִנָשא ֶהָהִרים ְבֹראש כּו( ג: )ָכל־ה  ָהלְׁ רּו ַרִבים ַעִמים וְׁ ָאמְׁ כּו וְׁ ַנֲעֶלה לְׁ ֹקָוק וְׁ ֶאל־ ֶאל־ַהר־יְׁ

ית י בֵּ נּו ַיֲעֹקב ֱאֹלהֵּ ֹירֵּ ָרָכיו וְׁ ָכה ִמדְׁ לְׁ נֵּ ֹחָתיו וְׁ ֹארְׁ א ִמִציֹון ִכי בְׁ צֵּ ֹקָוק תֹוָרה תֵּ ַבר־יְׁ ם ּודְׁ ָשַפט( ד: )ִמירּוָשָלִ ין וְׁ  בֵּ
הֹוִכיחַ  ַהגֹוִים ַעִמים וְׁ תּו ַרִבים לְׁ ִכתְׁ בֹוָתם וְׁ ִאִתים ַחרְׁ יֶהם לְׁ רֹות ַוֲחִניתֹותֵּ מֵּ ַמזְׁ ְוֹלא־ ֶחֶרב ֶאל־גוֹי גוֹי ֹלא־ִיָשא לְׁ
   פ: ִמְלָחָמה עוֹד ִיְלְמדּו
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