בס"ד
בין דוד המלך למשיח בן דוד
הרב מואיז נבון
ִיתי בֵּ ית זְׁ בֻל לְָך מָ כוֹן
מלכים א פרק ח (...יב) ָאז ָאמַ ר ְׁשֹלמֹה יְׁ קֹוָ ק ָאמַ ר לִ ְׁשכֹן בָ ע ֲָרפֶ ל( :יג) בָ נֹה בָ נ ִ
לְׁ ִשבְׁ ְׁתָך ע ֹול ִָמים( :יד) וַ יַסֵּ ב הַ מֶ לְֶך אֶ ת פָ נָיו וַ יְׁ בָ ֶרְך אֵּ ת כָל ְׁקהַ ל יִ ְׁש ָראֵּ ל וְׁ כָל ְׁקהַ ל יִ ְׁש ָראֵּ ל עֹמֵּ ד( :טו)
וַ יֹאמֶ ר בָ רּוְך יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְׁש ָראֵּ ל אֲ שֶ ר ִדבֶ ר בְׁ פִ יו אֵּ ת ָדוִ ד ָאבִ י ּובְׁ יָד ֹו ִמלֵּא לֵּאמֹר( :טז) ִמן הַ יוֹם אֲ ֶשר
אתי אֶ ת עַ ִמי אֶ ת יִ ְׁש ָראֵּ ל ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם ֹלא בָ חַ ְׁר ִתי בְׁ עִ יר ִמכֹל ִשבְׁ טֵּ י יִ ְׁש ָר ֵּאל לִ ְׁבנוֹת בַ יִ ת לִ ְׁהיוֹת ְׁש ִמי
הוֹצֵּ ִ
שָ ם וָ אֶ בְׁ חַ ר בְׁ ָדוִ ד לִ ְׁהיוֹת עַ ל עַ ִמי יִ ְׁש ָראֵּ ל( :יז) וַ יְׁ ִהי עִ ם לְׁ בַ ב ָדוִ ד ָאבִ י לִ בְׁ נוֹת בַ יִ ת לְׁ ֵּשם יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ י
יִ ְׁש ָראֵּ ל( :יח) וַ יֹאמֶ ר יְׁ קֹוָ ק אֶ ל ָדוִ ד ָאבִ י יַעַ ן אֲ שֶ ר הָ יָה עִ ם לְׁ בָ בְׁ ָך לִ בְׁ נוֹת בַ יִ ת לִ ְׁש ִמי הֱ ִטיב ָֹת כִ י הָ יָה עִ ם
לְׁ בָ בֶ ָך( :יט) ַרק אַ ָתה ֹלא ִתבְׁ נֶה הַ בָ יִ ת כִ י ִאם בִ נְָׁך הַ יֹצֵּ א מֵּ חֲ לָצֶ יָך הּוא יִ ְׁבנֶה הַ בַ יִ ת לִ ְׁש ִמי( :כ) וַ י ֶָקם
יְׁ קֹוָ ק אֶ ת ְׁדבָ ר ֹו אֲ שֶ ר ִדבֵּ ר וָ ָאקֻ ם ַתחַ ת ָדוִ ד ָאבִ י וָ אֵּ שֵּ ב עַ ל כִ סֵּ א יִ ְׁש ָראֵּ ל כַאֲ ֶשר ִדבֶ ר יְׁ קֹוָ ק וָ אֶ בְׁ נֶה הַ בַ יִ ת
לְׁ שֵּ ם יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ י יִ ְׁש ָראֵּ ל( :כא) וָ אָ ִשם שָ ם מָ קוֹם לָָארוֹן אֲ שֶ ר ָשם בְׁ ִרית יְׁ קֹוָ ק אֲ ֶשר כ ַָרת עִ ם אֲ בֹתֵּ ינּו
בְׁ הו ִֹציא ֹו אֹתָ ם מֵּ אֶ ֶרץ ִמ ְׁצ ָריִ ם :ס
R. J. Berman, The Temple, p. 63
The Temple – “a house for God’s name” – symbolizes a public declaration of God’s sovereignty.

~ יציבות ~
דברים פרק יב(...ט) כִ י ֹלא־בָ אתֶ ם עַ ד־עָ ָתה אֶ ל־הַ ְׁמנּוחָ ה וְׁ אֶ ל־הַ נַחֲ לָה אֲ ֶשר־יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵּ ן לְָך( :י)
ָארץ אֲ שֶ ר־יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם מַ נְׁ ִחיל אֶ ְׁתכֶם וְ הֵ נִ יח ָלכֶם ִמכָל־אֹיְ בֵ יכֶ ם
וַ עֲבַ ְׁר ֶתם אֶ ת־הַ י ְַׁר ֵּדן וִ ישַ בְׁ ֶתם בָ ֶ
ִמסָ בִ יב וִ ישבְ ֶתם־בֶ טח( :יא) וְׁ הָ יָה הַ מָ קוֹם אֲ שֶ ר־יִ בְׁ חַ ר יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם ב ֹו לְׁ ַשכֵּ ן ְׁשמ ֹו ָשם ָשמָ ה תָ בִ יאּו
ּות ֻרמַ ת י ְֶׁדכֶם וְׁ כֹל ִמבְׁ חַ ר נ ְִׁד ֵּריכֶ ם
אֵּ ת כָל־אֲ שֶ ר ָאנֹכִ י ְׁמצַ ּוֶ ה אֶ ְׁתכֶ ם עוֹֹלתֵּ יכֶם וְׁ זִ בְׁ חֵּ יכֶם מַ עְׁ ְׁשרֹתֵּ יכֶם ְׁ
אֲ שֶ ר ִת ְׁדרּו לַיקֹוָ ק:
שמואל ב פרק ז(...א) וַ יְׁ ִהי כִ י־יָשַ ב הַ מֶ לְֶך בְׁ בֵּ ית ֹו וַ יקֹוָ ק הֵ נִ יח־לוֹ ִמ ָסבִ יב ִמכָל־אֹיְ בָ יו( :ב) וַ יֹאמֶ ר הַ ֶמלְֶך
ֹלהים י ֵֹּשב בְׁ תוְֹך הַ יְׁ ִריעָ ה( :ג) וַ יֹאמֶ ר נ ָָתן
אֶ ל־נָתָ ן הַ נָבִ יא ְׁראֵּ ה נָא ָאנֹכִ י יוֹשֵּ ב בְׁ בֵּ ית אֲ ָרזִ ים וַ אֲ רוֹן הָ אֱ ִ
אֶ ל־הַ מֶ לְֶך כֹל אֲ שֶ ר בִ לְׁ בָ בְׁ ָך לְֵּך עֲשֵּ ה כִ י יְׁ קֹוָ ק עִ מָ ְך :ס (ד) וַ יְׁ ִהי בַ לַיְׁ לָה הַ הּוא וַ יְׁ ִהי ְׁדבַ ר־יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־נָתָ ן
ל־דוִ ד כֹה ָאמַ ר יְׁ קֹוָ ק הַ אַ ָתה ִתבְׁ נֶה־לִ י בַ יִ ת לְׁ ִשבְׁ ִתי( :ו) כִ י ֹלא י ַָשבְׁ ִתי
לֵּאמֹר( :ה) לְֵּך וְׁ ָאמַ ְׁר ָת אֶ ל־עַ בְׁ ִדי אֶ ָ
ּוב ִמ ְׁשכָן( :ז) בְׁ כֹל
ֲֹלתי אֶ ת־בְׁ נֵּי יִ ְׁש ָראֵּ ל ִמ ִמ ְׁצ ַריִ ם וְׁ עַ ד הַ יוֹם הַ זֶ ה וָ אֶ ְׁהיֶה ִמ ְׁתהַ לְֵּך בְׁ אֹהֶ ל ְׁ
בְׁ בַ יִ ת לְׁ ִמיוֹם הַ ע ִ
יתי לִ ְׁרעוֹת אֶ ת־עַ ִמי אֶ ת־
ר־ה ְׁתהַ לַכְׁ ִתי בְׁ ָכל־בְׁ נֵּי יִ ְׁש ָראֵּ ל הֲ ָדבָ ר ִדבַ ְׁר ִתי אֶ ת־ַאחַ ד ִשבְׁ טֵּ י יִ ְׁש ָראֵּ ל אֲ ֶשר ִצּוִ ִ
אֲ שֶ ִ
יִ ְׁש ָראֵּ ל לֵּאמֹר לָמָ ה ֹלא־בְׁ נִיתֶ ם לִ י בֵּ ית אֲ ָרזִ ים( :ח) וְׁ עַ ָתה כֹה־תֹאמַ ר לְׁ עַ בְׁ ִדי לְׁ ָדוִ ד כֹה ָאמַ ר יְׁ קֹוָ ק
ְׁצבָ אוֹת אֲ נִ י לְׁ ַק ְׁח ִתיָך ִמן־הַ נָוֶ ה מֵּ ַאחַ ר הַ צֹאן לִ ְׁהיוֹת נָגִ יד עַ ל־עַ ִמי עַ ל־יִ ְׁש ָר ֵּאל( :ט) וָ אֶ ְׁהיֶה עִ ְׁמָך בְׁ כֹל אֲ ֶשר
ָארץ( :י) וְׁ ַש ְׁמ ִתי מָ קוֹם
הָ לַכְׁ ָת וָ ַאכְׁ ִרתָ ה אֶ ת־כָל־אֹיְׁ בֶ יָך ִמפָ נֶיָך וְׁ עָ ִש ִתי לְׁ ָך שֵּ ם גָדוֹל כְׁ שֵּ ם הַ גְׁ דֹלִ ים אֲ ֶשר בָ ֶ
לְׁ עַ ִמי לְׁ יִ ְׁש ָראֵּ ל ּו ְׁנטַ עְׁ ִתיו וְׁ שָ ַכן ַת ְׁח ָתיו וְׁ ֹלא יִ ְׁרגַז עוֹד וְׁ ֹלא־י ִֹסיפּו בְׁ נֵּי־עַ וְׁ לָה לְׁ עַ נוֹת ֹו כַאֲ ֶשר בָ ִראש ֹונָה( :יא)
ֲשה־
יתי שֹפְׁ ִטים עַ ל־עַ ִמי יִ ְׁש ָראֵּ ל והֲ נִ יח ִֹתי לְ ָך ִמכָל־אֹיְ בֶ יָך וְׁ ִהגִ יד לְׁ ָך יְׁ קֹוָ ק כִ י־ביִ ת יע ֶ
ּולְׁ ִמן־הַ יוֹם אֲ שֶ ר ִצּוִ ִ
קוָק [בית מלכות -רד"ק]( :יב) כִ י יִ ְׁמלְׁ אּו יָמֶ יָך וְׁ שָ כַבְׁ ָת אֶ ת־אֲ בֹתֶ יָך וַ הֲ ִקימ ִֹתי אֶ ת־זַ ְׁרעֲָך ַאחֲ ֶריָך
לְ ָך יְ ֹ
אֲ שֶ ר יֵּצֵּ א ִממֵּ עֶ יָך וַ הֲ כִ ינ ִֹתי אֶ ת־מַ ְׁמלַכְׁ ת ֹו( :יג) הּוא יִ בְׁ נֶה־בַ יִ ת לִ ְׁש ִמי וְׁ ֹכ ַנ ְׁנ ִתי אֶ ת־כִ סֵּ א מַ ְׁמלַכְׁ ת ֹו עַ ד־
ּובנִגְׁ עֵּ י ְׁבנֵּי
ע ֹולָם( :יד) אֲ נִי אֶ ְׁהיֶה־ל ֹו לְׁ ָאב וְׁ הּוא יִ ְׁהיֶה־לִ י לְׁ בֵּ ן אֲ שֶ ר בְׁ הַ ֲעוֹת ֹו וְׁ הֹכַ ְׁח ִתיו בְׁ ֵּשבֶ ט אֲ נ ִָשים ְׁ
יתָך
ָאדם( :טו) וְׁ חַ ְׁס ִדי ֹלא־יָסּור ִממֶ נּו כַאֲ שֶ ר הֲ ִסר ִֹתי מֵּ עִ ם שָ אּול אֲ ֶשר הֲ ִסר ִֹתי ִמלְׁ פָ נֶיָך( :טז) וְׁ נ ְֶׁאמַ ן בֵּ ְׁ
ָ
ּומַ ְׁמלַכְׁ ְׁתָך עַ ד־ע ֹולָם לְׁ פָ נֶיָך כִ ְׁסאֲ ָך יִ ְׁהיֶה נָכוֹן עַ ד־ע ֹולָם( :יז) כְׁ כֹל הַ ְׁדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה ּוכְׁ כֹל הַ ִחזָ יוֹן הַ זֶ ה כֵּ ן
ל־דוִ ד :ס
ִדבֶ ר נָתָ ן אֶ ָ
~ דם לרוב ~
דברי הימים א פרק כב
(ז) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ יד לִ ְׁשֹלמֹה <בנו> בְׁ נִי אֲ נִי הָ יָה עִ ם לְׁ בָ בִ י לִ בְׁ נוֹת בַ יִ ת לְׁ ֵּשם יְׁ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ י( :ח) וַ יְׁ ִהי עָ לַי ְׁדבַ ר
ַארצָ ה
ּומלְ חָ מוֹת גְ דֹלוֹת עָ ִשיתָ ֹלא ִתבְׁ נֶה בַ יִ ת לִ ְׁש ִמי כִ י ָד ִמים ַרבִ ים ָשפַ כְׁ ָת ְׁ
יְׁ קֹוָ ק לֵּאמֹר דָ ם ָלרֹב ָשפכְ ָת ִ
לְׁ פָ נָי( :ט) ִהנֵּה בֵּ ן נ ֹולָד לְָך הּוא יִ ְׁהיֶה ִאיש ְׁמנּוחָ ה וַ הֲ נִ חו ִֹתי ל ֹו ִמכָל אוֹיְׁ בָ יו ִמסָ בִ יב כִ י ְׁשֹלמֹה יִ ְׁהיֶה ְׁשמ ֹו
וְׁ שָ לוֹם וָ שֶ ֶקט אֶ ֵּתן עַ ל יִ ְׁש ָראֵּ ל בְׁ יָמָ יו( :י) הּוא יִ בְׁ נֶה בַ יִ ת לִ ְׁש ִמי וְׁ הּוא יִ ְׁהיֶה לִ י לְׁ בֵּ ן וַ אֲ נִ י ל ֹו לְׁ ָאב
וַ הֲ כִ ינו ִֹתי כִ סֵּ א מַ לְׁ כּות ֹו עַ ל יִ ְׁש ָראֵּ ל עַ ד ע ֹולָם:
מלבי"ם דברי הימים א פרק כב פסוק ח
ויהי דבר ה' .זה דבר אחרי נבואת נתן (הנ"ל סי' יז) כמש"ש פסוק י' ,וטרם שנולד שלמה כמ"ש
בפסוק ט'" :דם לרוב" .א] ששפך דם שלא לצורך ,במלחמות הרשות שעשה .ב] "מלחמות גדולות
עשית" .מה שהיה מוכרח לעשות מלחמות מצוה או עם אויבים שהתגרו בו מלחמה ,ומ"מ "לא תבנה
בית כי דמים הרבה שפכת" ,ותנאי בנין הבית הוא בעת מנוחה ,וע"י איש מנוחה כמ"ש (ש"ב ז):
מצודת דוד דברי הימים א פרק כב פסוק ח
דם לרוב שפכת  -עם שנלחם מלחמות ה' מ"מ מנעו מבנות את הבית כמו שמנע להניף ברזל על
ֹלא־ת ְׁבנֶה אֶ ְׁתהֶ ן גָזִ ית
ִ
ם־מזְׁ בַ ח אֲ בָ נִים ַתע ֲֶשה־לִ י
המזבח על שעושים מהם כלי רציחה]:שמות כ:כב וְׁ ִא ִ
כִ י חַ ְׁרבְׁ ָך הֵּ נַפְׁ ָת עָ לֶיהָ וַ ְׁתחַ לְׁ לֶהָ [:
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רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ד
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו ,כפי תורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף כל
ישראל לילך בה ולחזק בדקה ,וילחם מלחמות ה' ,הרי זה בחזקת שהוא משיח ,אם עשה והצליח ונצח כל
האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי...
רמב"ם הלכות מלכים הקדמה  -הלכות מלכים ומלחמותיהם.
רמב"ם הלכות מלכים פרק א הלכה א [ -מצטט תלמוד בבלי סנהדרין]:
שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ ,למנות להם מלך שנאמר "שום תשים עליך מלך" ,ולהכרית
זרעו של עמלק שנאמר "תמחה את זכר עמלק" ,ולבנות בית הבחירה שנאמר "לשכנו תדרשו ובאת שמה".
שמונה פרקים לרמב"ם פרק ז
 ...וכן דוד ,עליו השלום  -נביא ,אמר+ :שמואל ב' כג ,ג" +לי דיבר צור ישראל" ,ומצאנוהו בעל אכזריות.
ואף על פי שהשתמש בה בגוים ובהריגת הכופרים ,והיה רחמן לישראל ,אבל באר בדברי הימים שה' לא
מצאו ראוי לבנין בית המקדש ,לרוב מה שהרג ,ואמר לו+ :דברי  -הימים א' כב ,ח" +לא תבנה בית לשמי,
כי דמים רבים שפכת".
רד"ק דברי הימים א פרק כב פסוק ח
(ח) דם לרוב שפכת  ... -ובאמרו דמים לרוב שפכת ארצה כי דם נקיים היה בדמים אשר שפך כמו ( )1דם
אוריה וזה לפני )2( ,גם בדמי הכהנים היה הוא הסבה כמו שאמר "הסיבותי בכל נפש בית אביך" )3( ,גם
בדמי הגוים אשר שפך אותם שלא היו בני מלחמתו אפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים אעפ"י כן לא
נענש עליהם כי כוונתו לכלות הרשעים שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה בארץ פלשתים לא יחיה
איש ואשה ,אבל כיון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון
ולעטרת תפלה ,כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו
ממנו כלי שלום ברוב:
~ בין קדושה לצדק ~

Yoram Hazony, The Dawn, p.217
( requires that man have power inצדק) ) requires that man renounce power; but moralityקדושה( Purity
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.

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ב  -מזמור שיר חנוכת ד"ה דבר אחר מזמור
"מזמור שיר חנוכת [הבית לדוד]  -בוא וראה שלמה בונה את הבית והוא נקרא לשמו של דוד ,אלא דוד היה
ראוי לבנותו ,ובשביל דבר אחד לא בנה אותו ,ואף על פי שחשב לבנותו ,בא נתן הנביא ואמר לו "לא תבנה
לי הבית" למה? כי דמים רבים שפכת ארצה לפני .כיון ששמע דוד נתיירא אמר :הרי נפסלתי מלבנות בית
המקדש!  ...אמר לו הקדוש ברוך הוא :חייך ,כל דמים ששפכת היו לפני קרבנות ,שכן כתיב "כי דמים רבים
שפכת [ארצה] לפני" .אמר ר"ש בן יוחאי :אין "לפני" אלא "קרבנות" ,שנאמר "ושחט את בן הבקר לפני ה'"
(ויקרא א' ה') .אמר לו דוד א"כ ולמה איני בונה אותו?! אמר לו הקדוש ברוך הוא :שאם אתה בונה אותו
הוי קיים ואינו חרב .אמר לו :והרי יפה .אמר לו הקדוש ברוך הוא :גלוי וצפוי לפני שעתידים לחטא ואני
מפיג חמתי בו ומחריבו וישראל ניצולין שכן כתב באהל בת ציון שפך כאש חמתו (איכה ב' ד') אמר לו
הקדוש ברוך הוא חייך הואיל וחשבת לבנותו אף על פי ששלמה בנך בונה אותו לשמך אני כותבו מזמור שיר
חנוכת הבית לדוד.
ישעיהו פרק ב
קוָק
ירּוש ָלִם( :ב) וְהָ יָה בְ ַאחֲ ִרית היָ ִמים נָכוֹן יִ ְהיֶה הר בֵ ית־יְ ֹ
ָ
הּודה וִ
(א) הַ ָדבָ ר אֲ ֶשר חָ זָ ה יְׁ ַשעְׁ יָהּו בֶ ן־ָאמוֹץ עַ ל־יְׁ ָ
ָאמרּו לְׁ כּו וְׁ ַנ ֲעלֶה אֶ ל־הַ ר־יְׁ קֹוָ ק אֶ ל־
בְ רֹאש הֶ הָ ִרים וְ נִ ָשא ִמגְ בָ עוֹת וְ נָהֲ רּו אֵ לָיו כָ ל־הגוֹיִ ם( :ג) וְׁ הָ לְׁ כּו עַ ִמים ַרבִ ים וְׁ ְׁ
ירּוש ִ ָלם( :ד) וְׁ ָשפַ ט בֵּ ין
ּודבַ ר־יְׁ קֹוָ ק ִמ ָ
בֵּ ית אֱ ֹלהֵּ י ַי ֲעקֹב וְׁ י ֵֹּרנּו ִמ ְׁד ָרכָיו וְׁ נֵּלְׁ כָה בְׁ א ְֹׁרחֹתָ יו כִ י ִמ ִציוֹן ֵּתצֵּ א תו ָֹרה ְׁ
הַ גוֹיִ ם וְׁ הוֹכִ יחַ לְׁ עַ ִמים ַרבִ ים וְׁ כִ ְׁתתּו חַ ְׁרבוֹתָ ם לְׁ ִא ִתים וַ חֲ נִיתוֹתֵּ יהֶ ם לְׁ מַ זְׁ מֵּ רוֹת ֹלא־יִ ָשא גוֹי אֶ ל־גוֹי חֶ ֶרב וְ ֹלא־
יִ לְ ְמדּו עוֹד ִמלְ חָ מָ ה :פ
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