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 ראשית מלכות דוד פרק ה'
 

 רשימת הנושאים בפרק ה'
 מלכותו )נוסח ספר מלכים(משיחת דוד למלך על כל ישראל וסיכום שנות   ה(-)א
 בירת מלכותועיר דוד כ –כיבוש ירושלים   ט(-)ו

אֹות ִעּמֹו!  )י( י ְצבָּ ֹק ֱאֹלהֵּ דֹול ַויֹקֹוָּ לֹוְך ְוגָּ ִוד הָּ ֶלְך דָּ  ַויֵּ
 חירם מלך צורארמון מלכות נבנתה ע"י   )יא(
ל ְוִכי   )יב( אֵּ ֹק ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשרָּ ִוד ִכי ֱהִכינֹו ְיֹקֹוָּ ַדע דָּ לַויֵּ אֵּ א ַמְמַלְכּתֹו ַבֲעבּור ַעּמֹו ִיְשרָּ  ִנשֵּ
 שלשלת המלוכה -בני דוד בירושלים   טז(-)יג
 ניצחון נחרצת וסופית מול הפלשתים  כה(-)יז

 

אֹות  י ְצבָּ ק ֱאֹלהֵּ דֹול ַויקֹוָּ לֹוְך ְוגָּ ִוד הָּ )י( ַויֵֶּלְך דָּ
 ִעּמֹו:

 

ֶלְך   יצחק • ִאיׁש ַויֵּ לַוִיְגַדל הָּ דֵּ לֹוְך ְוגָּ ַדל  הָּ ַעד ִכי גָּ
 )בר' כו:יג( ְמֹאד:

ל  שמואל • לְוַהַנַער ְׁשמּואֵּ דֵּ ְך ְוגָּ טֹוב ַגם ִעם  ֹהלֵּ וָּ
ִׁשים:  ֹק ְוַגם ִעם ֲאנָּ  )שמ"א ב:כו(ְיֹקֹוָּ

ט  יהושפט • פָּ לַוְיִהי ְיהֹוׁשָּ דֵּ ְך ְוגָּ ה ַוִיֶבן  ֹהלֵּ ְעלָּ ַעד ְלמָּ
ה בִ  י ִמְסְכנֹות:ִביהּודָּ רֵּ ִניֹות ְועָּ  )דהי"ב יז:יב( ירָּ

ְך  מרדכי • ְמעֹו הֹולֵּ ית ַהֶּמֶלְך ְוׁשָּ ַכי ְבבֵּ ְרדֳּ דֹול מָּ ִכי גָּ
ַכי  ְרדֳּ ִאיׁש מָּ ל ַהְּמִדינֹות ִכי הָּ דֹולְבכָּ ְך ְוגָּ )אסתר : הֹולֵּ

 ט:ד(
 

 שםרד"ק  .1
טעם הספור הזה כי בעזרתו היה  -וה' אלהי צבאות עמו 

ילו' בכל אשר יצא כי ה' עמו שהוא אדון מנצח כל החי
 :צבאות מעלה וצבאות מטה

 

 שמואל א פרק א .2

ה ְלִהְׁשַּתֲחֹות  ִמימָּ ִמים יָּ ִעירֹו ִמיָּ ִאיׁש ַההּוא מֵּ ה הָּ לָּ )ג( ְועָּ
אֹות ְבִשֹלהְוִלְזֹבַח  ק ְצבָּ ס  ַליקֹוָּ ְפִני ּוִפְנחָּ ִלי חָּ י עֵּ י ְבנֵּ ם ְׁשנֵּ ְוׁשָּ

ֹק:  ֹכֲהִנים ַליֹקֹוָּ
 

ל )יב(  אֵּ ק ְלֶמֶלְך ַעל ִיְשרָּ ִוד ִכי ֱהִכינֹו ְיקֹוָּ ַדע דָּ ַויֵּ
ל אֵּ א ַמְמַלְכּתֹו ַבֲעבּור ַעּמֹו ִיְשרָּ  ְוִכי ִנשֵּ

 
 רש"י שם .3

בראותו כל מעשיו מצליחין, ומלכי הגוים  –וידע דוד 
 שולחין לו מנחה.

 
 שמואל א פרק יג .4

ְלּתָּ  אּול ִנְסכָּ ל ֶאל ׁשָּ ַמְרּתָּ ֶאת ִמְצַות )יג( ַויֹאֶמר ְׁשמּואֵּ לֹא ׁשָּ
ה  ְך ִכי ַעּתָּ ֹק ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר ִצּוָּ ק ֶאת ַמְמַלְכְּתָךְיֹקֹוָּ ִכין ְיקֹוָּ  הֵּ

ם: ל ַעד עֹולָּ אֵּ  ֶאל ִיְשרָּ
 

 מלכים א פרק ב .5

ִביו  ִוד אָּ א דָּ  :ַוִּתֹכן ַמְלֻכתֹו ְמֹאד)יב( ּוְׁשֹלֹמה יַָּׁשב ַעל ִכסֵּ
ה  ...)מו(  כֹונָּ ה נָּ כָּ  :ְבַיד ְשֹלֹמהְוַהַּמְמלָּ

 

 מצודות ציון .6
ואשר נשא ממלכתו היא בעבור ישראל, ולא תלה הדבר ...

 בעצמו.
 

ן תָּ ב ְונָּ  ּוְשֹלֹמה ַשּמּוַע ְושֹובָּ
 

 ט-דהי"א ג:ה .7
ֶלה נּוְלדּו לֹו  ִים)ה( ְואֵּ לָּ ן ּוְשֹלֹמה ִבירּושָּ תָּ ב ְונָּ א ְושֹובָּ  ִשְמעָּ

ה ְלַבת שּוַע ַבת  עָּ לַאְרבָּ ע ַעִּמיאֵּ מָּ ר ֶוֱאִליׁשָּ . )ו( ְוִיְבחָּ
ע  דָּ ע ְוֶאְליָּ מָּ ִפיַע. )ח( ֶוֱאִליׁשָּ ֶלט. )ז( ְוֹנַגּה ְוֶנֶפג ְויָּ ֶוֱאִליפָּ
ר  מָּ י ִפיַלְגִׁשים ְותָּ ִויד ִמְלַבד ְבנֵּ י דָּ ה. )ט( ֹכל ְבנֵּ ֶוֱאִליֶפֶלט ִּתְׁשעָּ

ם.  ֲאחֹותָּ
 

 חירם מלך צור
 

 מלכים א פרק ה .8

ם ֶמֶלְך צֹור)טו( ַוִיְׁשַלח  ַמע  ִחירָּ יו ֶאל ְׁשֹלֹמה ִכי ׁשָּ דָּ ֶאת ֲעבָּ
יָּה  ב הָּ ִביהּו ִכי ֹאהֵּ ְׁשחּו ְלֶמֶלְך ַּתַחת אָּ םִכי ֹאתֹו מָּ ִוד  ִחירָּ ְלדָּ

ִמים: ס ל ַהיָּ  כָּ
ם)טז( ַוִיְׁשַלח ְׁשֹלֹמה ֶאל  אֹמר: ִחירָּ ַדְעּתָּ ֶאת   לֵּ ה יָּ )יז( ַאּתָּ

ֹכל ִלבְ  ִבי ִכי לֹא יָּ ִוד אָּ י דָּ יו ִמְפנֵּ ֹק ֱאֹלהָּ ם ְיֹקֹוָּ נֹות ַבִית ְלׁשֵּ
ם ַּתַחת ַכפֹות  ֹק ֹאתָּ ת ְיֹקֹוָּ ֻבהּו ַעד ּתֵּ ה ֲאֶׁשר ְסבָּ מָּ ַהִּמְלחָּ

י: ין   ַרְגלָּ ן ְואֵּ טָּ ין שָּ ִביב אֵּ ֹק ֱאֹלַהי ִלי ִמסָּ ִניַח ְיֹקֹוָּ ה הֵּ )יח( ְוַעּתָּ
ע: ם ְיֹק  ֶפַגע רָּ ר ִלְבנֹות ַבִית ְלׁשֵּ י )יט( ְוִהְנִני ֹאמֵּ ֹק ֱאֹלהָּ ֹוָּ

ן ַּתְחֶּתיָך  אֹמר ִבְנָך ֲאֶׁשר ֶאּתֵּ ִבי לֵּ ִוד אָּ ֹק ֶאל דָּ ַכֲאֶׁשר ִדֶבר ְיֹקֹוָּ
ה ְוִיְכְרתּו ִלי   ַעל ִכְסֶאָך הּוא ִיְבֶנה ַהַבִית ִלְׁשִמי: ה ַצּוֵּ )כ( ְוַעּתָּ

ֶדיָך ֶא  ֶדיָך ּוְשַכר ֲעבָּ ַדי ִיְהיּו ִעם ֲעבָּ נֹון ַוֲעבָּ ִזים ִמן ַהְלבָּ ן ֲארָּ ּתֵּ
ַע  נּו ִאיׁש ֹידֵּ ין בָּ ַדְעּתָּ ִכי אֵּ ה יָּ ר ִכי ַאּתָּ ְלָך ְכֹכל ֲאֶׁשר ּתֹאמֵּ

ִצים ַכִצֹדִנים: ת עֵּ  ִלְכרָּ
ם)כא( ַוְיִהי ִכְׁשֹמַע  י ְׁשֹלֹמה ַוִיְשַמח ְמֹאד  ִחירָּ ֶאת ִדְברֵּ

ם ַעל  כָּ ן חָּ ִוד בֵּ ַתן ְלדָּ ֹק ַהיֹום ֲאֶׁשר נָּ רּוְך ְיֹקֹוָּ ם ַויֹאֶמר בָּ עָּ הָּ
ב ַהֶזה: רָּ ם)כב( ַוִיְׁשַלח   הָּ ת  ִחירָּ ַמְעִּתי אֵּ אֹמר ׁשָּ ֶאל ְׁשֹלֹמה לֵּ
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ִזים  י ֲארָּ ל ֶחְפְצָך ַבֲעצֵּ י ֲאִני ֶאֱעֶשה ֶאת כָּ לָּ ַלְחּתָּ אֵּ ֲאֶׁשר ׁשָּ
י ְברֹוִׁשים: ה ַוֲאִני   ּוַבֲעצֵּ נֹון יָּמָּ ַדי ֹיִרדּו ִמן ַהְלבָּ )כג( ֲעבָּ

ם ֹדְברֹות ַביָּ  ַלי ְוִנַפְצִּתים ֲאִשימֵּ ֹקֹום ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח אֵּ ם ַעד ַהּמָּ
יִתי: ת ֶלֶחם בֵּ תֵּ ה ַּתֲעֶשה ֶאת ֶחְפִצי לָּ א ְוַאּתָּ ה ִתשָּ ם ְוַאּתָּ   ׁשָּ

ל  י ְברֹוִׁשים כָּ ִזים ַוֲעצֵּ י ֲארָּ ן ִלְׁשֹלֹמה ֲעצֵּ )כד( ַוְיִהי ִחירֹום ֹנתֵּ
ַתן   ֶחְפצֹו: ם)כה( ּוְׁשֹלֹמה נָּ ֶאֶלף ֹכר ִחִטים  ֶעְשִרים ְלִחירָּ

ן ְׁשֹלֹמה  ִתית ֹכה ִיּתֵּ יתֹו ְוֶעְשִרים ֹכר ֶׁשֶמן כָּ םַמֹכֶלת ְלבֵּ  ְלִחירָּ
ה: פ נָּ ה ְבׁשָּ נָּ  ׁשָּ

 

 מלכים א פרק ט .9

ה  נָּה)י( ַוְיִהי ִמְֹקצֵּ י  ֶעְשִרים שָּ ה ְׁשֹלֹמה ֶאת ְׁשנֵּ נָּ ֲאֶׁשר בָּ
ית ַהֶּמֶלְך: ֹק ְוֶאת בֵּ ית ְיֹקֹוָּ ִּתים ֶאת בֵּ ם ֶמֶלְך )יא(   ַהבָּ ִחירָּ

ל  ֹצר ב ְלכָּ הָּ י ְברֹוִׁשים ּוַבזָּ ִזים ּוַבֲעצֵּ י ֲארָּ א ֶאת ְׁשֹלמה ַבֲעצֵּ ִנשָּ
ן ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלֹמה  ז ִיּתֵּ םֶחְפצֹו אָּ ֶעְשִרים ִעיר ְבֶאֶרץ  ְלִחירָּ

ִליל: א   ַהגָּ ם ִמֹצר)יב( ַויֵּצֵּ ַתן  ִחירָּ ִרים ֲאֶׁשר נָּ ִלְראֹות ֶאת ֶהעָּ
יו:לֹו ְׁשֹל ינָּ ֶלה   ֹמה ְולֹא יְָּׁשרּו ְבעֵּ אֵּ ִרים הָּ ה ֶהעָּ )יג( ַויֹאֶמר מָּ

בּול ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ֶהם ֶאֶרץ כָּ א לָּ ִחי ַוִיְֹקרָּ ה ִלי אָּ ַתּתָּ  ֲאֶׁשר נָּ

 
 בראשית פה דמדרש רבה  .10

ה  ִמי ּוְׁשמֹו ִחירָּ י  - )בראשית לח, א(ַויֵּט ַעד ִאיׁש ֲעֻדלָּ ְמרֵּ ן אָּ נָּ ַרבָּ
ִוד, ֶׁשֶנֱאַמר  י דָּ יָּה ִבימֵּ ם ֶׁשהָּ ה הּוא ִחירָּ : ִכי )מלכים א ה, טו(ִחירָּ

ִאיׁש ַהֶזה  יָּה הָּ מּוד הָּ ִמים, לָּ ל ַהיָּ ִוד כָּ ם ְלדָּ יָּה ִחירָּ ב הָּ ֹאהֵּ
ֶבט ַהֶזה.  ב ַלשֵּ ַמר   ִלְהיֹות אֹוהֵּ ה ֶבן ַרִבי ִסימֹון אָּ ַרִבי ְיהּודָּ

ר ם ַאחֵּ יָּה. ִחירָּ  הָּ
ה, ְוַעל  נָּ אַתִים ׁשָּ רֹוב ְלֶאֶלף ּומָּ יָּה ֹקָּ ן חָּ נָּ ַעל ַדְעְּתהֹון ְדַרבָּ

ה. נָּ אֹות ׁשָּ ׁש מֵּ רֹוב ַלֲחמֵּ יָּה ֹקָּ ה חָּ יּה ְדַרִבי ְיהּודָּ  ַדְעּתֵּ
 

 הפלשתיםמצודה ומלח' 
 

 שמואל ב פרק כג .11

ִצי ֹבאּו ֶאל ֹקָּ ַהְשֹלִׁשים רֹאׁש ַויָּ ה מֵּ ְרדּו ְׁשֹלׁשָּ ִוד )יג( ַויֵּ ר ֶאל דָּ
םֶאל  ַרת ֲעֻדלָּ ִאים ְמעָּ ֶמק ְרפָּ ה ְבעֵּ )יד(   :ְוַחַית ְפִלְשִּתים ֹחנָּ

ז  ִוד אָּ הְודָּ ֶחם ַבְּמצּודָּ ית לָּ ז בֵּ )טו(   :ּוַמַצב ְפִלְשִּתים אָּ
ית ֶלֶחם ֲאֶׁשר  ִני ַמִים ִמבֹאר בֵּ ִוד ַויֹאַמר ִמי ַיְׁשֹקֵּ ַוִיְתַאֶּוה דָּ

ַער: ה ְפִלְׁשִּתים )טז(   ַבשָּ ַוִיְבְֹקעּו ְׁשֹלֶׁשת ַהִגֹבִרים ְבַמֲחנֵּ
ית ֶלֶחם ֲאֶׁשר ַבַשַער ַוִיְשאּו ַויִָּבאּו ֶאל  ַוִיְׁשֲאבּו ַמִים ִמבֹאר בֵּ

ֹק: ם ַליֹקֹוָּ ְך ֹאתָּ ם ַוַיסֵּ ה ִלְׁשּתֹותָּ בָּ ִוד ְולֹא אָּ )יז( ַויֹאֶמר   דָּ
ֲעֹשִתי זֹא ֹק מֵּ ה ִלי ְיֹקֹוָּ ִלילָּ ִׁשים ַהֹהְלִכים חָּ ֲאנָּ ת ֲהַדם הָּ

שּו ְׁשֹלֶׁשת ַהִגֹבִרים: ֶלה עָּ ם אֵּ ה ִלְׁשּתֹותָּ בָּ ם ְולֹא אָּ  ְבַנְפׁשֹותָּ
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ט ֶאל  לֵּ ם ַוִיּמָּ ִוד ִמשָּ ֶלְך דָּ ם ו)א( ַויֵּ ַרת ֲעֻדלָּ יו ְמעָּ ִַיְׁשְמעּו ֶאחָּ
ה: ּמָּ יו ׁשָּ לָּ ְרדּו אֵּ ִביו ַויֵּ ית אָּ ל בֵּ י ֶמֶלְך ... ְוכָּ ם ֶאת ְפנֵּ )ד( ַוַיְנחֵּ

ִוד  י ֱהיֹות דָּ ל ְימֵּ ב ַויְֵּׁשבּו ִעּמֹו כָּ המֹואָּ  :ַבְּמצּודָּ
 


