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פרק ז' :איך טועה הנביא?
 .1מלבי"ם שם
(ג) ויאמר נתן .באשר עוד לא הגיע דבר ה' כי ימנעהו
מזה ,השיב מדרך הסברא כל אשר בלבבך לך עשה...
ולכן אמר שיסמוך על לבבו ,בפרט כי ה' עמך,
ומחשבת לבבך הוא הערת רוח הקודש הנלוה עמך
תמיד:
 .2רלב"ג שם ב'
(ב) וכבר התעורר דוד לבנות בית לה' יהיה בו ארון
האלהים ונועץ בזה עם נתן הנביא וענהו בכללות
שיעשה כל אשר בלבבו כי ה' עמו:
 .3רד"ק שם
אמר לו נתן כל אשר בלבבך לך עשה ומדעתו אמר זה
נתן כי ראה כי ה' עמו והיה מלך הגון וכשר חשב כי
הוא יבנה הבי' שעתיד להבנו' וזה כי הנבי' אינו יודע
על אדם אחד אלא מה שנאמר לו ברוח הנבואה כי גם
שמואל הנביא שהיה גדול ממנו שנאמר עליו כל אשר
ידבר בא יבא ונאמר ולא הפיל מכל דבריו ארצה לא
ידע בבני ישי מי יהיה המלך וחשב כי אליאב הוא
המלך כל שכן נתן הנביא.
 .4רד"ק שם
(ד) וַיְ ִהי בַ ַליְ לָה ַההּוא  -אולי נבואתו היתה בחלום
חזיון לילה כמו שנאמר באהרן במראה אליו אתודע
בחלום אדבר בו ונאמר ביעקב במראות הלילה.
 .5מדרש שמואל (בובר) פרשה כו סימן א
[א] וַיְ ִהי בַ ַליְ לָה הַ הּוא...
רב אמר עצה עמוקה נתן לו באותו הלילה
ר' חנינא בר פפא :אמר לו הקדוש ברוך הוא לנתן
הנביא  -נתן האדם הזה שאני משלחך אצלו ממהר
הוא קודם עד שלא ישכור פועלים לך ואמור לו לא
אתה תבנה לי בית ,שלא יהיה לו עלי תרעומת
ורבי סימון אמר אמר לו הקדוש ברוך הוא לנתן
הנביא נתן ,האדם הזה שאני משלחך אצלו נודרן
הוא ,קודם עד שלא ידור לך ואמור לו לא אתה תבנה
לי בית ,כדי שלא יהא לו בושה אצל הסנהדרין.
 .6רש"י שם ד'
וַיְהי בַ ַליְ לָה הַ הּוא  -אמר רבי חנינא בר פפא אמר
(ד) ִ
לו הקדוש ברוך הוא לנתן האדם הזה שאני משלחך
אצלו מהיר הוא שמא ישכור פועלים ונמצאתי
מפסידו מהר ואמור לו לא אתה תבנה הבית,
ר' סימון אומר האדם הזה שאני משלחך אצלו נדרן
הוא כענין שנא' אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם
אבא באהל ביתי (תהלים קל"ב ב') שמא יאמר איני
אוכל ואיני שותה עד שאעשה כך ונמצאתי מפסידו:

עמוד 152

 .7עי' תהלים קל"ב
(א) ִשיר ַה ַמעֲלֹות זְ כֹור יְקֹוָ ק ל ְָדוִ ד ֵאת כָל עֻּנֹותֹו( :ב)
ִשבַּ ע לַּיקוָק נ ַָדר לַאֲ ִביר ַי ֲעקֹב( :ג) ִאם ָאב ֹא
אֲ שֶׁ ר נ ְׁ
יתי ִאם ֶׁא ֱע ֶׁלה עַ ל עֶׁ ֶׁרׂש ְיצּועָ י( :ד) ִאם ֶׁא ֵתן
בְ אֹהֶׁ ל בֵ ִ
נּומה( :ה) עַּ ד ֶא ְׁמצָ א ָמקום לַּ יקוָק
ְשנַת ְלעֵ ינָי לְעַ פְ עַ פַי ְת ָ
ֲנּוה ְב ֶׁאפְ ָר ָתה
ִמ ְׁשכָנות לַּאֲ ִביר ַּי ֲעקֹב( :ו) ִהּנֵה ְש ַמע ָ
נֹותיו נִ ְש ַתחֲ וֶׁ ה
ָבֹואה ל ְִמ ְשכְ ָ
ְמצָ אנּוהָ ִב ְׂש ֵדי יָעַ ר( :ז) נ ָ
נּוח ֶׁתָך ַא ָתה וַאֲ רֹון
קּומה יְ קֹוָ ק ל ְִמ ָ
ָ
לַהֲ דֹם ַרגְ ָליו( :ח)
ידיָך י ְַרּנֵנּו( :י) בַ עֲבּור
ֻע ֶׁזָך( :ט) כֹהֲ נֶׁיָך ִיל ְְבשּו צֶׁ ֶׁדק וַ חֲ ִס ֶׁ
יחָך:
דָ וִ ד עַ בְ דֶׁ ָך ַאל ָת ֵשב פְ נֵי ְמ ִש ֶׁ
 .8דברים יח
יהם כָמֹוָך וְ נ ַָת ִתי
(יח) נָבִ יא ָא ִקים ל ֶָׁהם ִמ ֶׁק ֶׁרב אֲ ֵח ֶׁ
יהם ֵאת כָ ל אֲ ֶׁשר אֲ צַ ּוֶׁ ּנּו( :יט) וְ ָהיָה
ְׁדבָ ַּרי בְ פִ יו וְׁ ִדבֶ ר אֲ לֵ ֶׁ
הָ ִאיש אֲ ֶׁשר ל ֹא י ְִש ַמע ֶׁאל ְׁדבָ ַּרי אֲ ֶׁשר י ְַּׁדבֵּ ר ִב ְש ִמי ָא ֹנכִ י
לְׁדבֵּ ר ָדבָ ר
ֶׁא ְדרֹש ֵמעִ מֹו( :כ) ַאְך ַהּנ ִָביא אֲ ֶׁשר יָזִ יד ַּ
יְׁדבֵּ ר ְב ֵשם
יתיו ל ְַּׁדבֵּ ר וַאֲ ֶׁשר ַּ
בִ ְש ִמי ֵאת אֲ ֶׁשר ל ֹא ִצּוִ ִ
ֹאמר
ּומת ַהּנ ִָביא ַההּוא( :כא) וְ כִ י ת ַ
ֹלהים אֲ ֵח ִרים ֵ
אֱ ִ
בִ לְבָ בֶׁ ָך ֵאי ָכה נ ֵַדע ֶׁאת ַּה ָדבָ ר אֲ ֶׁשר ל ֹא ִד ְׁברו יְ קֹוָ ק( :כב)
אֲ שֶׁ ר יְׁדַּ בֵּ ר ַהּנ ִָביא ְב ֵשם יְקֹוָ ק וְ ל ֹא י ְִהיֶׁה ַּה ָדבָ ר וְ ל ֹא יָב ֹא
הּוא הַּ דָ בָ ר אֲ ֶׁשר ל ֹא ִד ְׁברו יְקֹוָ ק ְבזָדֹון ִד ְׁברו ַהּנ ִָביא ל ֹא
ָתגּור ִמ ֶׁמּנּו:
 .9עי' ירמיהו פרק כח:א-ט
ֹאמר י ְִׁר ְׁמיָה ַּהנ ִָביא ֶאל חֲ ַּנ ְׁניָה ַּהנ ִָביא לְ עֵ ינֵי
(ה) ַוי ֶׁ
הַ כֹהֲ נִ ים ּו ְלעֵ ינֵי כָל ָהעָ ם ָהע ְֹמ ִדים ְבבֵ ית יְ קֹוָ ק( :ו)
וַי ֹאמֶׁ ר י ְִר ְמיָה ַהּנ ִָביא ָא ֵמן ֵכן ַיע ֲֶׁׂשה יְקֹוָ ק י ֵָקם יְ קֹוָ ק
את ְל ָה ִשיב כְ לֵי בֵ ית יְ קֹוָק וְ כָ ל
ֶׁאת ְדבָ ֶׁריָך אֲ ֶׁשר נִבֵ ָ
הַ ּגֹולָ ה ִמבָ בֶׁ ל ֶׁאל ַה ָמקֹום ַהזֶׁ ה( :ז) ַאְך ְש ַמע נָא ַה ָדבָ ר
ּוב ָאזְ נֵי כָל ָהעָ ם( :ח)
הַ זֶׁה אֲ ֶׁשר ָאנֹכִ י דֹבֵ ר ְב ָאזְ נֶׁיָך ְ
יאים אֲ ֶׁשר הָ יּו לְ ָפנַי ּולְ פָ נֶׁיָך ִמן הָ עֹולָ ם ַויִ ּנ ְָבאּו ֶׁאל
ַה ְּנ ִב ִ
ּולְרעָ ה
לְח ָמה ָ
אֲ ָרצֹות ַרבֹות וְ עַ ל ַמ ְמ ָלכֹות ּגְ דֹלֹות ְל ִמ ָ
ְׁשלום ְׁבב ֹא ְׁדבַּ ר ַּהנ ִָביא
ּולְדָ בֶׁ ר( :ט) ַּהנ ִָביא אֲ ֶשר יִ נָבֵּ א ל ָ
ִיוָדַּ ע הַּ נ ִָביא אֲ ֶשר ְׁשלָ חו ְׁיקוָק בֶ אֱ ֶמת...:
פרק ו'
(יז) ַוי ִָבאּו ֶׁאת אֲ רֹון
אֹתו
ַּוי ִַּצגו
יְקֹוָק
בִ ְׁמקומו ְׁבתוְך הָ אֹהֶ ל
אֲ שֶׁ ר נ ָָטה לֹו ָדוִ ד ַויַעַ ל
דָ וִ ד עֹלֹות ִלפְ נֵי יְ ק ָֹוק
ּושל ִָמים:
ְ

פרק ז
ֹאמר ַה ֶׁמלְֶׁך ֶׁאל נ ָָתן
(ב) וַי ֶׁ
ַהּנ ִָביא ְר ֵאה נָא ָאנֹכִ י
יֹושב ְבבֵ ית אֲ ָרזִ ים וַּ אֲ רון
ֵ
ֹשב ְׁבתוְך
ֹלהים י ֵּ
ָהאֱ ִ
הַּ י ְִׁריעָ ה:

 .10רד"ק ז:ב
יֹשֵ ב בְ תֹוְך ַהי ְִריעָ ה  -לא היה דעתו על הארון הזה
לבדו אלא גם על המזבח  ...ועל כלי המשכן שהיו
בגבעון באהל מועד כי הכל יושב בתוך היריעה וזכר
הארון לפי שהוא נטה לו היריעה .ועוד שהוא עיקר
הכל ונכבד מכל כלי המשכן .ואמר "לעצמי בניתי
בית ארזים ,ולארון ה' נטיתי יריעה? לא יכשר וצריך
שאבנה לו בית"...
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סדר האירועים – פרקים ה' ,ו' וז'
ה:ו-י
כיבוש ירושלים
ה:יז-כה ,ח:א
מלחמות דוד נגד
פלשתים – סילוק
האיום הפלשתי!
(ואולי לפני ירושלים!)

פרק ה' – כיבוש ירושלים
ֵּשב ָדוִ ד בַּ ְׁמצ ָֻדה
יֹושב ָה ָא ֶׁרץ ( ...ט) ַּוי ֶ
(...ו) ַו ֵי ֶׁלְך הַ מֶׁ ֶׁלְך ַואֲ נָשָ יו יְׁרושָ ַּל ִם ֶׁאל הַ ְיב ִֻסי ֵ
יְתה( :י) ַו ֵילֶׁ ְך ָדוִ ד ָהלֹוְך וְ גָדֹול וַיקֹוָ ק
ַיִק ָרא לָּה עִ יר דָ וִ ד ַויִבֶׁ ן ָדוִ ד ָס ִביב ִמן הַ ִמלֹוא וָ בָ ָ
ו ְ
אֱ ֹלהֵ י צְ בָ אֹות עִ מֹו :פ
ה:יז-כה ,ח:א – מלחמה מכרעת נגד פלשתים
ִש ָר ֵּאל ַו ַיעֲלּו ָכל פְ ל ְִש ִתים לְבַ ֵקש
ִש ִתים כִ י מָ ְׁשחו ֶאת דָ וִ ד לְׁ מֶ לֶ ְך עַּ ל י ְׁ
ִש ְׁמעו פְׁ ל ְׁ
(יז) ַּוי ְׁ
פָאים...
צודה( :יח) ּופְ ִל ְש ִתים בָ אּו וַיִ ּנ ְָטשּו בְ עֵ מֶׁ ק ְר ִ
ִשמַּ ע דָ וִ ד ַּוי ֵֶּרד ֶאל הַּ ְׁמ ָ
ֶׁאת דָ וִ ד ַּוי ְׁ
ִש ִתים ִמגֶבַּ ע עַּ ד בֹאֲ ָך ָגזֶר :פ (ח:א) ַויְ ִהי ַאחֲ ֵרי כֵ ן וַּ יְַּך ָדוִ ד ֶאת
ַּויְַּך ֶאת פְׁ ל ְׁ
יִקח ָדוִ ד ֶׁאת מֶׁ ֶׁתג ָה ַא ָמה ִמיַד פְ לִ ְש ִתים:
ִש ִתים ַּויַּכְׁ נִיעֵּ ם וַ ַ
פְׁ ל ְׁ
פרק ה' – בנית בית המלך
ירם מֶ ֶלְך צֹר ַמל ְָאכִ ים ֶׁאל ָדוִ ד ַועֲצֵ י אֲ ָרזִ ים וְ ָח ָר ֵשי עֵ ץ וְ ָח ָר ֵשי ֶׁאבֶׁ ן ִקיר
(יא) וַ ִי ְש ַלח ִח ָ
ִשא ַּמ ְׁמלַּכְׁ תו
ִש ָר ֵּאל וְ כִ י נ ֵּ
ַּויִבְׁ נו בַּ יִת לְׁדָ וִ ד( :יב) ַּויֵּדַּ ע דָ וִ ד כִ י הֱ כִ ינו ְׁיק ָוק ל ְֶׁמ ֶלְך עַּ ל י ְׁ
בַ עֲבּור עַ מֹו י ְִׂש ָר ֵאל :ס

ה:יא-טז
ביסוס המלוכה מבח'
מדינית – יחסים
חדשים עם חירם מלך
צר
(יג) ַוי ִַקח ָדוִ ד עֹוד פִ ַלגְ ִשים וְ נ ִָשים ִמירּושָ ַל ִם ַאחֲ ֵרי בֹאֹו מֵ חֶׁ בְ רֹון ַו ִי ָּולְ דּו עֹוד לְ דָ וִ ד בָ נִים ּובָ נֹות( :יד)
ּושֹלמֹה( :טו) וְ יִ בְ חָ ר וֶׁאֱ לִישּועַ וְ ֶׁנ ֶׁפג וְ יָפִ יעַ ( :טז)
ִֹּלדים לֹו בִ ירּושָ ָל ִם שַ מּועַ וְ שֹובָ ב וְ נ ָָתן ְ
וְ ֵא ֶׁלה ְשמֹות ַהי ִ
=> בנין בית המלך!
וֶׁאֱ לִישָ מָ ע וְ ֶׁאלְ יָדָ ע וֶׁ אֱ לִי ָפ ֶׁלט :פ

ז:א-ג
ביתו = נבנה ע"י חירם
אויביו = הפלשתים!!
בקשת בנין המקדש =
בקשת העלת האורן
לירושלים!
פרק ו:א-יט
העלת האורן לירושלים
כחלק מהכנות לקראת
בנין המקדש!!

פרק ו':כ-כג
סכסכוך עם מיכל

פרק ז':ד-יז
בלילה ההוא = אותו
לילה של סכסוך עם
מיכל!!
ה' מסרב לתת לדוד
(עוד) לבנות המקדש!
ומבטיח לו שהוא זקוק
ליורש עצר!! והיורש
יבנה את המקדש!

פרק ז' – בקשת העלת הארון  /בנין המקדש!
(א) ַו ְי ִהי כִ י יָשַּ ב הַּ מֶ לְֶך בְׁ בֵּ יתו (שבנה לו חירם) וַיקֹוָק הֵּ נִיחַּ לו ִמסָ בִ יב ִמכָל
איְׁבָ יו (הפלשתים!!):
ֹ
ֹלהים י ֵֹשב
יֹושב ְבבֵ ית אֲ ָרזִ ים וַאֲ רֹון ָהאֱ ִ
(ב) וַי ֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ ֶׁלְך ֶׁאל נ ָָתן ַהּנָבִ יא ְר ֵאה נָא ָאנֹכִ י ֵ
בְ תֹוְך הַ ְי ִריעָ ה=[ :בקרית יערים!!]
ֲשה כִ י ְׁיקוָק עִ ָמְך :ס
(ג) וַּי ֹאמֶ ר נ ָָתן ֶאל הַּ מֶ לְֶך כֹל אֲ שֶ ר בִ לְׁבָ בְׁ ָך לְֵּך ע ֵּ
פרק ו' – העלת הארון לרישלים
ֹלשים ָא ֶׁלף( :ב) ַוי ָָקם וַ ֵילְֶׁך ָדוִ ד וְ כָ ל ָהעָ ם
(א) ַויֹסֶׁ ף עֹוד ָדוִ ד ֶׁאת כָל בָ חּור בְ י ְִׂש ָר ֵאל ְש ִ
ֹלהים אֲ ֶׁשר נ ְִק ָרא ֵשם ֵשם יְקֹוָ ק
אֲ שֶׁ ר ִאתֹו ִמבַ עֲלֵ י ְיהּודָ ה לְ הַ עֲלֹות ִמשָ ם ֵאת אֲ רֹון ָהאֱ ִ
צְ בָ אֹות יֹשֵ ב הַ כְ רֻ בִ ים עָ לָ יו( ...יז) וַ יָבִ אּו ֶׁאת אֲ רֹון ְיקֹוָק וַ י ִַצגּו אֹתֹו ִב ְמקֹומֹו ְבתֹוְך
ּושל ִָמים( :יח) וַ ְי ַכל ָדוִ ד ֵמ ַהעֲלֹות
הָ אֹהֶׁ ל אֲ שֶׁ ר נָטָ ה לֹו דָ וִ ד וַ יַעַ ל דָ וִ ד עֹלֹות ִלפְ נֵי ְיקֹוָק ְ
הָ עֹולָ ה וְ הַ ְשל ִָמים ַויְבָ ֶׁרְך ֶׁאת ָהעָ ם בְ שֵ ם יְקֹוָ ק ְצבָ אֹות( :יט) וַ יְ ַחלֵק ְלכָ ל ָהעָ ם לְכָל הֲ מֹון
ישה ֶׁא ָחת וַ יֵלֶׁ ְך כָ ל
י ְִׂש ָר ֵאל לְמֵ ִאיש וְ עַ ד ִאשָ ה ל ְִאיש חַ ַלת לֶׁחֶׁ ם ַא ַחת וְ ֶׁא ְש ָפר ֶׁא ָחד וַאֲ ִש ָ
הָ עָ ם ִאיש ְלבֵ יתֹו:
ו' – סכסכוך עם מיכל
ֹאמר ַמה ּנִכְ בַ ד
(כ) ַויָשָ ב דָ וִ ד לְבָ ֵרְך ֶׁאת בֵ יתֹו ו ֵַּּתצֵּ א ִמיכַּל בַּ ת ָשאול ל ְִק ַראת ָדוִ ד וַת ֶׁ
הַ יֹום מֶׁ לְֶׁך י ְִׂש ָר ֵאל אֲ שֶׁ ר ִנגְ לָה הַ יֹום ְלעֵ ינֵי ַא ְמהֹות עֲבָ ָדיו כְ ִהּגָלֹות ִנגְ לֹות ַא ַחד ָה ֵר ִקים:
ּומכָל בֵ יתֹו ְלצַ ּוֹת א ִֹתי נָגִ יד
(כא) וַי ֹאמֶׁ ר ָדוִ ד ֶׁאל ִמיכַל לִפְ נֵי ְיקֹוָק אֲ שֶׁ ר בָ ַחר ִבי ֵמ ָא ִביְך ִ
יתי ָשפָ ל
ֹּלתי עֹוד ִמז ֹאת וְ ָהיִ ִ
עַ ל עַ ם יְק ָֹוק עַ ל י ְִׂש ָר ֵאל וְ ִׂש ַח ְק ִתי ִלפְ נֵי יְקֹוָ ק( :כב) ּונְ ַק ִ
בְ עֵ ינָי וְ עִ ם הָ אֲ ָמהֹות אֲ שֶׁ ר ָא ַמ ְר ְת עִ מָ ם ִאכָבֵ ָדה( :כג) ול ְִׁמיכַּל בַּ ת ָשאול ל ֹא ָהיָה לָ ּה
מותּה :פ
ָילֶד עַּ ד יום ָ
ז' – ה' מבטיח לדוד שבנו יבנה המקדש
(ד) ַּוי ְִׁהי בַּ ַּל ְׁילָה הַּ הוא ַוי ְִהי ְדבַ ר יְקֹוָק ֶׁאל נ ָָתן לֵאמֹר( :ה) לְֵך וְ ָא ַמ ְר ָת ֶׁאל עַ ְב ִדי ֶׁאל
ֲשה לְׁ ָך
ְׁש ְׁב ִתי ...:וְ ִהּגִ יד לְ ָך יְקֹוָ ק כִ י בַּ יִ ת ַּיע ֶ
דָ וִ ד כֹה ָאמַ ר ְיקֹוָק ַּה ַּא ָתה ִת ְׁבנֶה ִלי בַּ ִית ל ִ
ְׁיקוָק( :יב) כִ י י ְִמלְ אּו י ֶָׁמיָך וְ ָשכַבְ ָת ֶׁאת אֲ ב ֶֹׁתיָך וַּהֲ ִקימ ִֹתי ֶאת ז ְַּׁרעֲָך ַּאחֲ ֶריָך אֲ ֶׁשר יֵצֵ א
ִש ִמי וְ ֹכ ַננ ְִתי ֶׁאת כִ ֵסא ַמ ְמלַכְ תֹו
ִממֵ עֶׁ יָך ַוהֲ כִ ינ ִֹתי ֶׁאת מַ ְמלַכְ תֹו( :יג) הוא י ְִׁבנֶה בַּ יִת ל ְׁ
עַ ד עֹו ָלם( :יד) אֲ נִ י ֶׁא ְהיֶׁה לֹו ל ְָא ב וְ הּוא ִי ְהיֶׁה לִ י לְבֵ ן אֲ ֶׁשר ְב ַהעֲֹותֹו וְ הֹכַ ְח ִתיו ְב ֵשבֶׁ ט
אֲ נ ִָשים ּובְ ִנגְ עֵ י ְבנֵי ָאדָ ם( :טו) וְ חַ ְס ִדי ל ֹא יָסּור ִמ ֶׁמּנּו כַאֲ ֶׁשר הֲ ִסר ִֹתי ֵמעִ ם ָשאּול אֲ ֶׁשר
יתָך ּומַ ְמלַכְ ְתָך עַ ד עֹו ָלם ְלפָ נֶׁיָך כִ ְסאֲ ָך יִ ְהיֶׁה נָכֹון עַ ד
הֲ ִסר ִֹתי ִמ ְלפָ נֶׁיָך( :טז) וְ נ ְֶׁאמַ ן בֵ ְ
עֹו ָלם( :יז) כְ כֹל הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאלֶׁ ה ּוכְ כֹל הַ ִח ָזיֹון ַהזֶׁה כֵ ן ִדבֶׁ ר נ ָָתן ֶׁאל ָדוִ ד :ס

