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פרק ה' ראשית מלכות דוד
רשימת הנושאים בפרק ה'
משיחת דוד למלך על כל ישראל וסיכום שנות מלכותו (נוסח ספר מלכים)
(א-ה)
כיבוש ירושלים – עיר דוד כבירת מלכותו
(ו-ט)
ַו ֵּילְֶך דָּ וִ ד הָּ לֹוְך וְ גָּדֹול וַיֹקֹוָֹּק אֱ ֹלהֵּ י צְ בָּ אֹות עִ ּמֹו!
(י)
ארמון מלכות נבנתה ע"י חירם מלך צור
(יא)
ַויֵּדַ ע דָּ וִ ד כִ י הֱ כִ ינֹו יְֹקֹוָֹּק לְמֶ לְֶך עַ ל י ְִש ָּר ֵּאל וְ כִ י נִשֵּ א מַ ְמלַכְ ּתֹו בַ עֲבּור עַ ּמֹו י ְִש ָּר ֵּאל
(יב)
בני דוד בירושלים  -שלשלת המלוכה
(יג-טז)
ניצחון נחרצת וסופית מול הפלשתים
(יז-כה)
(י) ַו ֵּילְֶך דָּ וִ ד הָּ לֹוְך וְ גָּדֹול וַיקֹוָּק אֱ ֹלהֵּ י צְ בָּ אֹות
עִ ּמֹו:
•
•
•
•

וַיִגְ דַ ל ָּה ִאיׁש וַ ֵּילְֶך ָּהלֹוְך וְ גָּדֵּ ל עַ ד כִ י גָּדַ ל

יצחק
ְמאֹד( :בר' כו:יג)
הלְֵּך וְ גָּדֵּ ל ָּוטֹוב גַם עִ ם
מּואל ֹ
וְ הַ נַעַ ר ְׁש ֵּ
שמואל
ָּׁשים( :שמ"א ב:כו)
יְֹקֹוָֹּק וְ גַם עִ ם אֲ נ ִ
הלְֵּך וְ גָּדֵּ ל עַ ד לְ ָּמעְ לָּה וַ יִבֶ ן
ַו ְי ִהי ְיהֹוׁשָּ פָּט ֹ
יהושפט
ירנִיֹות וְ עָּ ֵּרי ִמ ְסכְ נֹות( :דהי"ב יז:יב)
יהּודה בִ ָּ
ָּ
בִ
כִ י גָּדֹול מָּ ְר ֳּד ַכי בְ בֵּ ית הַ ֶּמלְֶך וְ ׁשָּ ְמעֹו הֹו ֵּלְך
מרדכי
בְ כָּל הַ ְּמ ִדינֹות כִ י הָּ ִאיׁש מָּ ְר ֳּדכַי הֹולְֵּך וְ גָּדֹול( :אסתר
ט:ד)

 .1רד"ק שם
וה' אלהי צבאות עמו  -טעם הספור הזה כי בעזרתו היה
מנצח כל החיילו' בכל אשר יצא כי ה' עמו שהוא אדון
צבאות מעלה וצבאות מטה:
 .2שמואל א פרק א
ימה לְ ִה ְׁש ַּתחֲ ֹות
(ג) וְ עָּ לָּ ה ָּה ִאיׁש הַ הּוא מֵּ עִ ירֹו ִמי ִָּמים י ִָּמ ָּ
וְ לִזְ ב ַֹח לַיק ָֹּוק צְ בָּ אֹות ְב ִשֹלה וְ ׁשָּ ם ְׁשנֵּי בְ נֵּי עֵּ ִלי חָּ פְ ִני ּופִ נְחָּ ס
כֹהֲ נִים לַיֹקֹוָּ ֹק:

ִש ָּר ֵּאל
(יב) ַויֵּדַ ע דָּ וִ ד כִ י הֱ כִ ינֹו יְקֹוָּק לְמֶ לְֶך עַ ל י ְ
ִש ָּר ֵּאל
וְ כִ י נִשֵּ א מַ ְמלַכְ ּתֹו בַ עֲבּור עַ ּמֹו י ְ
 .3רש"י שם
וידע דוד – בראותו כל מעשיו מצליחין ,ומלכי הגוים
שולחין לו מנחה.
 .4שמואל א פרק יג
מּואל ֶאל ׁשָּ אּול נ ְִס ָּכל ְָּּת ל ֹא ׁשָּ מַ ְר ָּּת ֶאת ִמצְ ַות
(יג) וַ י ֹאמֶ ר ְׁש ֵּ
יְֹקֹוָֹּק אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ׁשֶ ר ִצּוְָּך כִ י עַ ָּּתה הֵּ כִ ין ְיקֹוָּק ֶאת מַ ְמלַכְ ְּתָך
ֶאל יִ ְש ָּר ֵּאל עַ ד עֹו ָּלם:

 .5מלכים א פרק ב
ּוׁשֹלמֹה י ַָּׁשב עַ ל כִ ֵּסא ָּדוִ ד ָּא ִביו ו ִַּתכֹן ַמלְ כֻתֹו ְמאֹד:
(יב) ְ
(מו)  ...וְ ַה ַּמ ְמ ָּלכָּה נָּכֹונָּה ְביַד ְשֹלמֹה:
 .6מצודות ציון
...ואשר נשא ממלכתו היא בעבור ישראל ,ולא תלה הדבר
בעצמו.

ּושֹלמֹה
שַ ּמּועַ וְ שֹובָּ ב וְ נ ָָּּתן ְ
 .7דהי"א ג:ה-ט
ּושֹלמֹה
ירּושלָּ יִם ִש ְמעָּ א וְ שֹובָּ ב וְ נ ָָּּתן ְ
ָּ
(ה) וְ ֵּאלֶה נּו ְלדּו לֹו ִב
לִיׁשמָּ ע
יִב ָּחר וֶ אֱ ָּ
יאל( .ו) וְ ְ
ַא ְרבָּ עָּ ה לְבַ ת שּועַ בַ ת עַ ִּמ ֵּ
לִיׁש ָּמע וְ ֶאלְ יָּדָּ ע
וֶאֱ ִלי ָּפלֶט( .ז) וְ ֹנגַּה וְ נֶפֶ ג וְ יָּפִ יעַ ( .ח) וֶ אֱ ָּ
וֶאֱ ִלי ֶפלֶט ִּת ְׁשעָּ ה( .ט) כֹל ְבנֵּי ָּדוִ יד ִמלְבַ ד ְבנֵּי פִ ילַגְ ִׁשים וְ ָּתמָּ ר
חֹותם.
אֲ ָּ

חירם מלך צור
 .8מלכים א פרק ה
ירם ֶמ ֶלְך צֹור ֶאת עֲבָּ ָּדיו ֶאל ְׁשֹלמֹה כִ י ָּׁשמַ ע
(טו) וַ יִ ְׁש ַלח ִח ָּ
ירם לְ ָּדוִ ד
כִ י אֹתֹו ָּמ ְׁשחּו ְל ֶמלְֶך ַּת ַחת ָּא ִביהּו כִ י א ֵֹּהב ָּהיָּה ִח ָּ
כָּל הַ י ִָּמים :ס
ירם לֵּאמֹר( :יז) ַא ָּּתה י ַָּדעְ ָּּת ֶאת
(טז) וַיִ ְׁשלַח ְׁשֹלמֹה ֶאל ִח ָּ
ֹלהיו ִמפְ נֵּי
ְׁשם יְֹקֹוָֹּק אֱ ָּ
דָּ וִ ד ָּאבִ י כִ י ל ֹא ָּיכֹל ל ְִבנֹות בַ יִת ל ֵּ
הַ ִּמלְחָּ מָּ ה אֲ ֶׁשר ְסבָּ בֻהּו עַ ד ֵּּתת יְֹקֹוָֹּק א ָֹּתם ַּת ַחת כַ פֹות
ֹלהי ִלי ִמ ָּס ִביב ֵּאין ָּש ָּטן וְ ֵּאין
יח ְיֹקֹוָֹּק אֱ ַ
ַרגְ לָּי( :יח) וְ עַ ָּּתה ֵּהנִ ַ
ֹלהי
ֶפגַע ָּרע( :יט) וְ ִהנְ נִי א ֵֹּמר לִ ְבנֹות בַ יִת לְ ֵּׁשם יְֹקֹוָּ ֹק אֱ ָּ
כַאֲ ׁשֶ ר ִדבֶ ר ְיֹקֹוָֹּק ֶאל ָּדוִ ד ָּא ִבי לֵּאמֹר ִב ְנָך אֲ ֶׁשר ֶא ֵּּתן ַּת ְח ֶּתיָך
עַ ל כִ ְס ֶאָך הּוא י ְִבנֶה ַהבַ יִת ל ְִׁש ִמי( :כ) וְ עַ ָּּתה צַ ּוֵּה וְ יִכְ ְרתּו לִ י
ּושכַר עֲבָּ ֶדיָך ֶא ֵּּתן
אֲ ָּרזִ ים ִמן ַהלְבָּ נֹון וַ עֲבָּ ַדי יִ ְהיּו עִ ם עֲבָּ ֶדיָך ְ
ֹאמר כִ י ַא ָּּתה י ַָּדעְ ָּּת כִ י ֵּאין בָּ נּו ִאיׁש יֹדֵּ עַ
לְָך כְ כֹל אֲ ֶׁשר ּת ֵּ
לִכְ ָּרת עֵּ ִצים ַכ ִצדֹנִ ים:
ירם ֶאת ִד ְב ֵּרי ְׁשֹלמֹה וַ יִ ְשמַ ח ְמאֹד
(כא) ַוי ְִהי כִ ְׁשמֹעַ ִח ָּ
וַי ֹאמֶ ר בָּ רּוְך יְ ֹקֹוָֹּק ַהיֹום אֲ ֶׁשר נ ַָּתן ל ְָּדוִ ד בֵּ ן ָּחכָּ ם עַ ל ָּהעָּ ם
ירם ֶאל ְׁשֹלמֹה לֵּאמֹר ָּׁש ַמעְ ִּתי ֵּאת
הָּ ָּרב הַ זֶה( :כב) וַיִ ְׁשלַח ִח ָּ
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לַח ָּּת ֵּאלָּי אֲ נִי ֶאעֱשֶ ה ֶאת כָּל חֶ פְ צְ ָך בַ עֲצֵּ י אֲ ָּרזִ ים
אֲ ׁשֶ ר ׁשָּ ְ
רֹוׁשים( :כג) עֲבָּ דַ י י ִֹרדּו ִמן הַ לְבָּ נֹון יָּמָּ ה וַאֲ נִ י
ּובַ עֲצֵּ י בְ ִ
אֲ ִשימֵּ ם דֹבְ רֹות בַ ָּים עַ ד הַ ּמָּ ֹקֹום אֲ ׁשֶ ר ִּת ְׁשלַח ֵּאלַי וְ ִנ ַפצְ ִּתים
יתי:
ׁשָּ ם וְ ַא ָּּתה ִתשָּ א וְ ַא ָּּתה ַּתעֲשֶ ה ֶאת חֶ פְ צִ י ל ֵָּּתת לֶ חֶ ם בֵּ ִ
רֹוׁשים כָּל
וַיְהי ִחירֹום נ ֵֹּתן ִל ְׁשֹלמֹה עֲצֵּ י אֲ ָּרזִ ים ַועֲצֵּ י בְ ִ
(כד) ִ
ירם עֶ ְש ִרים ֶאלֶף כֹר ִח ִטים
ּוׁשֹלמֹה נ ַָּתן ְל ִח ָּ
חֶ פְ צֹו( :כה) ְ
ירם
מַ כֹלֶת לְבֵּ יתֹו וְ עֶ ְש ִרים כֹר ׁשֶ מֶ ן כ ִָּתית כֹה ִי ֵּּתן ְׁשֹלמֹה ל ְִח ָּ
ׁשָּ נָּה בְ ׁשָּ נָּה :פ
 .9מלכים א פרק ט
(י) וַיְ ִהי ִמ ְֹקצֵּ ה עֶ ְש ִרים שָּ נָּה אֲ ׁשֶ ר בָּ נָּה ְׁשֹלמֹה ֶאת ְׁשנֵּי
ירם מֶ ֶלְך
הַ בָּ ִּתים ֶאת בֵּ ית יְֹקֹוָּ ֹק וְ ֶאת בֵּ ית הַ ּמֶ ֶלְך( :יא) ִח ָּ
רֹוׁשים ּובַ זָּהָּ ב ְלכָּ ל
צֹר נִ שָּ א ֶאת ְׁשֹלמה בַ עֲצֵּ י אֲ ָּרזִ ים ּובַ עֲצֵּ י בְ ִ
ירם עֶ ְש ִרים עִ יר בְ ֶא ֶרץ
חֶ פְ צֹו ָּאז י ִֵּּתן הַ ּמֶ לְֶך ְׁשֹלמֹה ל ְִח ָּ
ירם ִמצֹר ל ְִראֹות ֶאת הֶ עָּ ִרים אֲ ׁשֶ ר נ ַָּתן
הַ גָּלִ יל( :יב) ַויֵּצֵּ א ִח ָּ
לֹו ְׁשֹלמֹה וְ ל ֹא י ְָּׁשרּו בְ עֵּ ינָּיו( :יג) וַ י ֹאמֶ ר מָּ ה הֶ עָּ ִרים הָּ ֵּאלֶ ה
יִֹק ָּרא ָּל ֶהם ֶא ֶרץ כָּבּול עַ ד ַהיֹום ַהזֶ ה:
אֲ ׁשֶ ר נ ַָּת ָּּתה לִי ָּא ִחי וַ ְ
 .10מדרש רבה בראשית פה ד
ירה (בראשית לח ,א) ַ -רבָּ נָּן ָּא ְמ ֵּרי
ּוׁשמֹו ִח ָּ
וַ יֵּט עַ ד ִאיׁש עֲדֻ ל ִָּמי ְ
ירם ׁשֶ ָּהיָּה ִבימֵּ י דָּ וִ דׁ ,שֶ נֶאֱ מַ ר (מלכים א ה ,טו) :כִ י
ירה הּוא ִח ָּ
ִח ָּ
ירם לְדָּ וִ ד ָּכל ַהי ִָּמיםָּ ,למּוד ָּהיָּה הָּ ִאיׁש הַ זֶ ה
אֹהֵּ ב ָּהיָּה ִח ָּ
ְהּודה בֶ ן ַרבִ י ִסימֹון ָּאמַ ר
לִהיֹות אֹוהֵּ ב לַשֵּ בֶ ט הַ זֶהַ .רבִ י י ָּ
ְ
ירם ַאחֵּ ר הָּ יָּה.
ִח ָּ
אתיִם ׁשָּ נָּה ,וְ עַ ל
עַ ל דַ עְ ְּתהֹון ְד ַרבָּ נָּן ָּחיָּה ָֹּקרֹוב ל ְֶאלֶף ּומָּ ַ
דַ עְ ֵּּתיּה ְד ַר ִבי יְ הּודָּ ה חָּ יָּה ָֹּקרֹוב לַחֲ מֵּ ׁש מֵּ אֹות ׁשָּ נָּה.

מצודה ומלח' הפלשתים
 .11שמואל ב פרק כג
ֹלׁשים ר ֹאׁש ַו ָּיבֹאּו ֶאל ָֹּקצִ יר ֶאל ָּדוִ ד
(יג) וַ י ְֵּרדּו ְׁשֹלׁשָּ ה מֵּ הַ ְש ִ
חנָּה בְ עֵּ ֶמק ְרפ ִָּאים( :יד)
ֶאל ְמעָּ ַרת עֲדֻ לָּם וְ חַ יַת פְ לִ ְש ִּתים ֹ
וְ דָּ וִ ד ָּאז בַ ְּמצּודָּ ה ּומַ צַ ב פְ לִ ְש ִּתים ָּאז בֵּ ית לָּ חֶ ם( :טו)
וַ י ְִת ַאּוֶ ה ָּדוִ ד וַי ֹאמַ ר ִמי י ְַׁש ֵֹּק ִני ַמ ִים ִמב ֹאר בֵּ ית לֶחֶ ם אֲ ֶׁשר
ֹלׁשת ַהגִ ב ִֹרים ְבמַ חֲ נֵּה פְ לִ ְׁש ִּתים
בַ שָּ עַ ר( :טז) ַויִבְ ְֹקעּו ְׁש ֶ
וַיִ ְׁשאֲ בּו מַ יִ ם ִמב ֹאר בֵּ ית לֶחֶ ם אֲ ׁשֶ ר בַ שַ עַ ר ַו ִי ְשאּו וַ יָּבִ אּו ֶאל
ּתֹותם ַוי ֵַּסְך א ָֹּתם לַיֹקֹוָּ ֹק( :יז) ַוי ֹאמֶ ר
דָּ וִ ד וְ ל ֹא ָּאבָּ ה ל ְִׁש ָּ
הלְכִ ים
חָּ לִילָּ ה לִי יְֹקֹוָֹּק מֵּ ֲעש ִֹתי ז ֹאת הֲ דַ ם הָּ אֲ נ ִָּׁשים ַה ֹ
ּתֹותם ֵּאלֶה עָּ שּו ְׁשֹלׁשֶ ת ַהגִ ב ִֹרים:
ׁשֹותם וְ ל ֹא ָּאבָּ ה ל ְִׁש ָּ
בְ נַפְ ָּ
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(א) ַו ֵּילְֶך ָּדוִ ד ִמ ָּשם ַו ִי ָּּמלֵּט ֶאל ְמעָּ ַרת ֲע ֻדלָּם וַ ִי ְׁש ְמעּו ֶא ָּחיו
וְ כָּל בֵּ ית ָּאבִ יו וַ י ְֵּרדּו ֵּאלָּ יו ׁשָּ ָּּמה(... :ד) וַ ַינְחֵּ ם ֶאת פְ נֵּי ֶמלְֶך
מֹואב וַ י ְֵּׁשבּו עִ ּמֹו כָּל יְמֵּ י הֱ יֹות דָּ וִ ד בַ ְּמצּודָּ ה:
ָּ

