
 
 

 

 

 

 

 
 פרק ז,יז -ו,א שמואל ב' פרק ספר                    

 

 פרשת שמיני

בפרשת השבוע מובא מה שאירע לנדב ואביהוא שהקריבו אש זרה לפני ה', ונענשו במיתה, ומפטירים בפרשה זו, בה מובא מה שאירע לעוזה 
 מחמת כן נענש ומת.שקרב לארון הברית כדי לתומכו, ו

לאחר שהשיבו הפלישתים את ארון הברית שלקחו במלחמה, היה הארון בקרית יערים, בבית אבינדב. ועתה לאחר שכל ישראל המליכו  )פרק ו(
ִוד עֹוד ַויֶֹּסף )א(את דוד, התעורר להעלות את ארון הברית למקום מלכותו בירושלים.  ל ֶאת דָּ חּור כָּ יִ כל הנבחרים  - בָּ ֵאל,בְּ רָּ ֹלִשים שְּ ֶלף, שְּ  אָּ

ם )ב( כדי להעלות איתם את ארון האלוקים. ִוד, ַוֵיֶלְך ַויָּקָּ ל דָּ כָּ ם וְּ עָּ ה ִמַבֲעֵלי ִאּתֹו ֲאֶשר הָּ הּודָּ מקרית יערים ]המכונה 'בעלי יהודה'[, ומשם  - יְּ
ַהֲעלֹותלא נשלחו רק המובחרים, אלא באו כולם, כדי  ם לְּ ֱאֹל ֲארֹון ֵאת ִמשָּ א ֲאֶשר ִהיםהָּ רָּ אֹות 'ה ֵשםומהו השם שנקרא, הוא  ֵשם, ִנקְּ בָּ  יֵֹּשב צְּ

ֻרִבים יו.שנקרא  ַהכְּ לָּ ִכבּואמנם כאשר באו לקחת את ארון ברית ה' טעו בהנהגתם, מכמה פנים, א.  )ג( עָּ ֱאֹלִהים ֲארֹון ֶאת ַוַירְּ ה ֶאל הָּ לָּ ה ֲעגָּ שָּ  ֲחדָּ
ֻאהּו ב ִמֵבית ַוִישָּ דָּ ה, ֶשראֲ  ֲאִבינָּ עָּ כלומר, במקום שיקחו את הארון בכתפיים, כדין התורה, שמו אותו על עגלה שהיתה מביתו ורכושו של  ַבִגבְּ

אאבינדב, ב.  ֻעזָּ יֹו וְּ ַאחְּ ֵני וְּ ב בְּ דָּ ה ֶאת נֲֹּהִגים ֲאִבינָּ לָּ ֲעגָּ ה, הָּ שָּ והיה להם ללמוד מהפלישתים שלא הנהיגו את הפרות, אלא הניחום ללכת  ֲחדָּ
ֻאהּוג.  )ד(דרך הישרה, ולא היו צריכים הנהגה, על ידי קדושת הארון. מעצמם ב ב ִמֵביתעוזא ואחיו על כתפיהם  ַוִישָּ דָּ ה ֲאֶשר ֲאִבינָּ עָּ אל  ַבִגבְּ

ֱאֹלִהים ֲארֹון ִעםהעגלה החדשה, ואף דבר זה לא היה כדין, כיון שהלויים צריכים לשאת את הארון, ולא זרים, ד. ונשאוהו  זו בארון אח - הָּ
יֹוממש, ולא על ידי הבדים, כפי שציוותה התורה, ה.  ַאחְּ ֵני הֵֹּלְך וְּ רֹון, ִלפְּ אָּ ו.  )ה(ואין זה דרך כבוד שילך אדם לפני הארון ואחוריו אל הארון.  הָּ

ִוד דָּ ל וְּ כָּ ֵאל ֵבית וְּ רָּ ַשֲחִקים ִישְּ ֵני מְּ הגו דרך שחוק, ולא כשמחים ברעדה, וגם ואף שהיה ראוי להם לשמוח, אך לשון 'שחוק' מורה על שנ ,'ה ִלפְּ
כֹּלעשו זאת  רֹוִשים, ֲעֵצי בְּ ִכנֹּרֹות, בְּ ִלים, ּובְּ בָּ ֻתִפים, ּוִבנְּ ִעים, ּובְּ ַנַענְּ ֱצִלים, ּוִבמְּ ֶצלְּ והיה מן הראוי שישמחו לפני ה' רק בכלי שיר המיוחדים  ּובְּ

 ַויָּבֹּאּובכל השגיאות שנמנו לעיל בדרך הולכת ארון ברית ה', הוסיפו לפשוע, אחרי ששגו  )ו( לעבודה, ועל ידי הלויים, שתפקידם לשורר לפני ה'.
כֹון, גֶֹּרן ַעד בלכתם עם הארון ַלח נָּ ה ַוִישְּ ֱאֹלִהים, ֲארֹון ֶאל ֻעזָּ ֹּאֶחז הָּ בחשבו שארון ברית ה' צריך סעד לתומכו שלא יפול, ולא התבונן בכך  בֹו, ַוי

טּו ִכישכן שנושא את עצמו, והושיט ידו לתמוך בו  שהארון הרי נושא את נושאיו, וכל מְּ ר שָּ קָּ את הארון, והיה לו להבין שדבר זה אירע  ַהבָּ
ה, 'ה ַאף ַוִיַחר )ז(מבהלתם ופחדם מקדושת הארון, ואינו צריך לאחוז בארון.  ֻעזָּ ם ַוַיֵכהּו בְּ ֱאֹלִהים שָּ על שכחתו את תוקף קדושת  - ַהַשל ַעל הָּ

תוַ הארון,  ם, יָּמָּ ֱאֹלִהים, ֲארֹון ִעםוהטעם שהיתה עליו הקפדה גדולה כל כך, כיון שבאותה שעה היה  שָּ והרי הוא כשוכח יראת המלך בעומדו  הָּ
ִוד ַוִיַחרומתוך כך הבין דוד המלך שהיתה הנהגתם עם הארון שלא כראוי,  )ח( לפניו, שחטאו גדול יותר. דָּ ַרץ ֲאֶשר ַעל לְּ הבְּ  ֶפֶרץ 'ה פָּ כעס  - ֻעזָּ

אדוד על עצמו, על שלא נהגו בכבוד הראוי לארון, ומחמת כן נענש עוזה,  רָּ קֹום ַוִיקְּ ה, ֶפֶרץ ַההּוא ַלמָּ א )ט( ַהֶזה. ַהיֹום ַעד ֻעזָּ ִוד ַוִירָּ  ַביֹום 'ה ֶאת דָּ
ֹּאֶמר,ד את ה' במדרגת היראה, כלומר, בכל חייו עבד דוד את ה' מתוך אהבה ושמחה, ובאותו יום נפל ממדרגתו ועב ַההּוא,  ֵאַלי יָּבֹוא ֵאיְך ַוי

ֹּא )י( בעודי במדרגה פחותה זו, של היראה. ,'ה ֲארֹון ל ה וְּ בָּ ִוד אָּ ִסיר דָּ הָּ יו לְּ ִוד, ִעיר ַעל 'ה ֲארֹון ֶאת ֵאלָּ ִוד ַוַיֵטהּו דָּ שהיה  ַהִגִּתי, ֱאדֹּם עֵֹּבד ֵבית דָּ
ה ַהִגִּתי ֱאדֹּם עֵֹּבד ֵבית 'ה ֲארֹון ַוֵיֶשבמעתה נעשה הארון כמקור לחסד וטובה לכל הקרב אליו, אמנם  )יא( לוי, וראוי לעמוד לפני הארון. ֹלשָּ  שְּ

ִשים, ֶרְךולא הוזק שום אחד מבני ביתו, ולא זו בלבד, אלא  ֳחדָּ בָּ ֶאתבעצמו,  ֱאדֹּם עֵֹּבד ֶאת 'ה ַויְּ ל וְּ עד שכל אחת מכלותיו ילדה ששה  ֵביתֹו, כָּ
ִוד ַלֶמֶלְך ַויַֻגד )יב( ם אחת.ילדים בפע ֶאת ֱאדֹּם עֵֹּבד ֵבית ֶאת 'ה ֵבַרְך ֵלאמֹּר, דָּ ל וְּ ֱאֹלִהים ֲארֹון ַבֲעבּור לֹו ֲאֶשר כָּ ִוד, ַוֵיֶלְךהנמצא בביתו,  הָּ  ַוַיַעל דָּ

ֱאֹלִהים ֲארֹון ֶאת ִוד, ִעיר ֱאדֹּם עֵֹּבד ִמֵבית הָּ ה, דָּ חָּ ִשמְּ ת שהעלוהו בשחוק, וגם לא כפי שאירע בפעם הקודמת שהיה דוד שלא כמו בפעם הקודמ בְּ
ִהי )יג(ביראה ופחד, אלא היה בשמחה ובאהבת ה'.  ֲעדּו ִכי ַויְּ ֵאי צָּ ה 'ה ֲארֹון נֹּשְּ ִדים, ִששָּ עָּ ַבח צְּ ִריא שֹור ַוִיזְּ ִוד )יד( שור מפוטם. - ּומְּ דָּ ביטל  וְּ
ֵכר, שהיה כבודו מפני כבוד ה', בשלשה ענינים, א. בגופו ַכרְּ ל מְּ כָּ ֵני עֹּז בְּ ִודב. במלבושיו,  ,'ה ִלפְּ דָּ גּור וְּ ד, ֵאפֹוד חָּ כלבוש הכהנים ועובדי ה', ולא  בָּ

ִודג. במה שהשתתף עם כל ישראל,  )טו(התהדר בבגדי מלכות, שלא להראות גאווה לפני ה'.  דָּ ל וְּ כָּ ֵאל ֵבית וְּ רָּ  'ה ֲארֹון ֶאת ַמֲעִליםיחד  ִישְּ
ה רּועָּ קֹול ִבתְּ ר. ּובְּ יָּה )טז( שֹופָּ הָּ א 'ה ֲארֹון וְּ ִוד, ִעיראל  בָּ אּול, ַבת ּוִמיַכל דָּ האשת דוד,  שָּ פָּ קְּ ַעדהביטה  - ִנשְּ ִוד ַהֶמֶלְך ֶאת ַוֵּתֶרא ַהַחּלֹון, בְּ ַפֵזז דָּ  מְּ
ֵכר ַכרְּ ֵני ּומְּ ּה, לֹו ַוִּתֶבז ,'ה ִלפְּ ִלבָּ בודם, ולכן לא הרגישה בדבר הארון הבא, ובכבוד ה', אלא כי הורגלה מבית אביה שהיו מדקדקים בכ בְּ

קֹומֹו אֹּתֹו ַוַיִצגּו ,'ה ֲארֹון ֶאת ַויִָּבאּו )יז(הצטערה על כך שנגרע כבוד בעלה לפי ראות עיניה.  תֹוְך ִבמְּ אֶֹּהל בְּ ה ֲאֶשר הָּ ִוד, לֹו נָּטָּ ומתוך שמחה של  דָּ
ִוד ַעלַויַ מצוה התעורר דוד לעבוד עבודת ה' בעצמו,  ֵני עֹּלֹות דָּ ִמים. ,'ה ִלפְּ לָּ ַכל )יח( ּושְּ ִוד ַויְּ ה ֵמַהֲעלֹות דָּ עֹולָּ ִמים, הָּ לָּ ַהשְּ ֶרְך וְּ בָּ ם ֶאת ַויְּ עָּ ֵשם הָּ  בְּ

אֹות. 'ה בָּ ַחֵּלק )יט( צְּ ל ַויְּ כָּ ם, לְּ עָּ ל הָּ כָּ ֵאל, ֲהמֹון לְּ רָּ ֵמִאיש ִישְּ ַעד לְּ ה, וְּ ִאיש ִאשָּ ר ת,ַאחַ  ֶלֶחם ַחַּלתלכל אדם  - לְּ פָּ ֶאשְּ ד וְּ מנה של בשר אחת,  - ֶאחָּ
ה ת ַוֲאִשישָּ ל ַוֵיֶלְךכלי מלא יין לשתיה,  - ֶאחָּ ם כָּ עָּ ֵביתֹו. ִאיש הָּ ב )כ( לְּ ִוד ַויָּשָּ ֵרְך דָּ בָּ אּול ַבת ִמיַכל ַוֵּתֵצא ֵביתֹו, ֶאת לְּ ַראת שָּ ִוד, ִלקְּ ֹּאֶמר, דָּ  ַמה ַוּת

ַבד ֵאל, ֶמֶלְך ַהיֹום ִנכְּ רָּ  ֲאֶשראשר צריך להתכבד מצד האנשים שבחברתו, שיתקרבו אליו רק השרים והאנשים החשובים, וכנגד זה אמרה  ִישְּ
ה לָּ ֵעיֵני ַהיֹום ִנגְּ הֹות לְּ יו, ַאמְּ דָּ ולא חס על כבודו, וכן ראוי למלך ללכת במלבושי כבוד והנהגת מלכות, ולא לפזז ולכרכר בבגדים פשוטים,  ֲעבָּ

ִהגָּ וכנגד זה אמרה,  לֹות לֹותכְּ ֵרִקים. ַאַחד ִנגְּ ֹּאֶמר )כא( הָּ ִוד ַוי שתי תשובות על דבריה, ראשית אמר לה שגם לפי מחשבתה, שאין  ִמיַכל ֶאל דָּ
ראוי לו להשפיל את עצמו ואת כבודו, הרי אותות הכבוד החיצוניים נצרכים רק למלך שהומלך על ידי העם, ואין כבודו ומלכותו עצמיים, 

ֵניהעם, ולכן עליו לנהוג בגינוני מלכות, לא כן אנוכי, שנבחרתי מאת ה' למלוך על ישראל, ולכן אלא מחמת הסכמת  ַחר ֲאֶשר 'ה ִלפְּ ִביְך ִבי בָּ  ֵמאָּ
ל ַצּוֹּת ֵביתֹו ּוִמכָּ ִגיד אִֹּתי לְּ ֵאל, ַעל 'ה ַעם ַעל נָּ רָּ בשר ודם להתהדר  הרי איני זקוק כלל לכבוד החיצוני, ובנוסף לכך הרי אין ראוי כלל למלך ִישְּ

ִּתילפני ה', ולכן,  ִשַחקְּ ֵני וְּ ואין בזה עבורי פחיתות כבוד כלל, אלא אדרבה, יש לו בכך יקר וגדולה, בהראותו שאינו זקוק כלל לסימני  ,'ה ִלפְּ
א היה חושש לכך, וכעת הוסיף ואמר לה, שגם אם היה מושפל באמת מחמת הנהגתו ל )כב( הכבוד החיצוניים, אלא כבודו הוא אמיתי ועצמי.

ַקֹּלִתיכי כפי האמת ראוי שלא ירצה כלל בכבוד,  ֹּאת, עֹוד ּונְּ ִייִתי ִמז הָּ ל וְּ פָּ י, שָּ ֵעינָּ ִעםבהכירי את גדולת ורוממות ה' ושפלות האדם לעומתו,  בְּ  וְּ



 
 
 
 
 
 

 

 

הֹות ֲאמָּ , ֲאֶשר הָּ ּתְּ ַמרְּ ם אָּ ה, ִעמָּ ֵבדָּ  )כג( כי הרוצה בכבוד אינו נכבד באמת, אלא למראה העיניים בלבד, והמואס בכבוד הוא המכובד באמת. ִאכָּ
ִמיַכל אּול ַבת ּולְּ ֹּא שָּ יָּה ל ּה הָּ ּה, יֹום ַעדמאותו היום והלאה,  יֶָּלד לָּ  והיה זה עונש על כך שביזתה את דוד שהקל בכבודו לפני ארון ברית ה'.  מֹותָּ

ודוד חשב ת בית המקדש היה צורך שיתקיימו שני תנאים, א. שיהיה מלך לישראל. ב. שתהיה להם מנוחה מאויביהם, לצורך בניי פרק ז )א(

ִהישכבר התקיימו שני התנאים הללו,  ֵביתֹו, ַהֶמֶלְך יַָּשב ִכי ַויְּ ִביב לֹו ֵהִניחַ  'ַוהוהתקיים התנאי שיהיה מלך לישראל,  בְּ ל ִמסָּ יו, ִמכָּ בָּ ונמצא  אֹּיְּ

ֹּאֶמר )ב( קיים גם התנאי שתהיה מנוחה מהאויבים.שהת ן ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי תָּ ִביא, נָּ ֵאה ַהנָּ א, רְּ נִֹּכי נָּ ֵבית יֹוֵשב אָּ ִזים, בְּ שבנה לו חירם מלך צור,  ֲארָּ

ֱאֹלִהים ַוֲארֹון תֹוְך יֵֹּשב הָּ ה, בְּ ִריעָּ שמוע מהנביא האם גם ה' מסכים שלא בדרך כבוד. וכיון שהסברא מחייבת לבנות את בית המקדש, רצה ל ַהיְּ

ֹּאֶמר )ג( לדעתו, וכן כדי לדעת היכן יש לבנותו. ן ַוי תָּ ָך ֲאֶשר כֹּל ַהֶמֶלְך, ֶאל נָּ בְּ בָּ והצדיקים הגדולים יכולים לסמוך על הסכמת לבבם  ֲעֵשה, ֵלְך ִבלְּ

ְך, 'ה ִכישהדבר הוא טוב וראוי,  המניעה את מחשבות ליבך, ויכול אתה לסמוך על כך. וכיון  והיינו שרוח הקודש המלווה אותו תמיד היא ִעמָּ

כיון שרצה דוד להתחיל בבניית בית המקדש,  )ד( שעדיין לא הגיעה אל נתן נבואה בענין זה, השיב לדוד מסברא שהדבר ראוי, ושיעשה כדעתו.

ִהידרים, ולכן מיד מיהר ה' להודיע לנתן הנביא שימנע את דוד מלעשות כן, קודם שישכור פועלים או שידור נ ה ַויְּ לָּ ִהי ַההּוא, ַבַּליְּ ַבר ַויְּ  ֶאל 'ה דְּ

ן תָּ ּתָּ  ֵלְך )ה( ֵלאמֹּר. נָּ ַמרְּ אָּ ִדי ֶאל וְּ ִוד, ֶאל ַעבְּ ַמר כֹּה דָּ הרי לבנין הבית יש צורך בשני תנאים, שימלוך על ישראל מלך המולך מלכות קיימת  ,'ה אָּ

הל, וכנגד זה אמר לו ה', ובלתי פוסקת, וכן שתהיה מנוחה גמורה לעם ישרא ֶנה ַהַאּתָּ ִּתי, ַבִית ִּלי ִּתבְּ ִשבְּ והרי עדיין לא הובטחה לך מלכות  לְּ

נצחית ובלתי פוסקת, ובינתיים אתה דומה לשאר השופטים ולשאול, שאף שהיתה להם ממשלה מסוימת על ישראל, ואף שהיו תקופות של 

משלה זמנית, והיתה זו מנוחה זמנית, לא הגיע עדיין הזמן לבנות את בית המקדש, מנוחה לישראל מאויביהם, מכל מקום כיון שהיתה זו מ

ֹּא ִכי )ו( שבית זה מראה על בנין קיים ועל מנוחה מוחלטת. ִּתי ל ַבִית יַָּשבְּ ִמיֹום בְּ ֵני ֶאת ַהֲעֹלִתי לְּ ֵאל בְּ רָּ ַרִים ִישְּ ַעד ִמִמצְּ ֶיה ַהֶזה, ַהיֹום וְּ ֶאהְּ  וָּ

ַהֵּלְך אֹּהֶ  ִמתְּ ן, לבְּ כָּ ִמשְּ וכן בענין המלכות, אשר יש צורך שתהא  )ז( כיון שבכל התקופות הללו לא היתה מנוחה גמורה לישראל מאויביהם. ּובְּ

כֹּלהמלכות קיימת ונמשכת, ולכן  ִּתי ֲאֶשר בְּ ַהַּלכְּ ל ִהתְּ כָּ ֵני בְּ ֵאל, בְּ רָּ ר ִישְּ בָּ ִּתי ֲהדָּ ֵטי ַאַחד ֶאת ִדַברְּ אֵ מושלי[ -] ִשבְּ רָּ עֹותאותם  ִצִּויִתי ֲאֶשר ל,ִישְּ  ִלרְּ

ֵאל, ֶאת ַעִמי ֶאת רָּ ה ֵלאמֹּר, ִישְּ מָּ ֹּא לָּ ִניֶתם ל ִזים, ֵבית ִלי בְּ והרי יכולתי לצוותם לעשות זאת, ולא ציוויתם על כך, כיון שלא היתה להם  ֲארָּ

ה )ח( מלכות קבועה. ַעּתָּ ֹּאַמר כֹּה וְּ ִדי ת ַעבְּ ִוד, לְּ דָּ ַמר כֹּה לְּ אֹו 'ה אָּ בָּ ִּתיָך ֲאִניהרי אין מלכותך מלכות קיימת ומתמשכת, כי  ת,צְּ ַקחְּ ֶוה ִמן לְּ  ַהנָּ

ֹּאן, ֵמַאַחר יֹותואינך בן של מלך וכדומה, ומשחתיך בינתיים רק  ַהצ ִגיד ִלהְּ ֵאל, ַעל ַעִמי ַעל נָּ רָּ ולא קיבלוך למלוך עליהם מלכות קיימת  ִישְּ

ֶיהמנוחה אמיתית, אלא וגם אין המנוחה מהאויבים  )ט( ומתמשכת לדורות. ֶאהְּ ָך וָּ כֹּל ִעמְּ , ֲאֶשר בְּ ּתָּ ַלכְּ ה הָּ ִרתָּ ַאכְּ ל ֶאת וָּ ֶביָך כָּ ֶניָך, אֹּיְּ אך לא  ִמפָּ

תמו האויבים לגמרי, והרי זה כפי שהיה בזמן השופטים, שהיו להם תקופות של מנוחה. אמנם, אחרי שדיבר עמו ה' דברים קשים אלו, והראה 

אינם קיימים ויציבים, חזר וניחם אותו ובישר לו שבעתיד תתקיים מלכותו ומנוחתו, ואמר לו לענין מלכותו,  לו שמלכותו ומנוחתו עדיין

ִשִתישתהא קיימת ונצחית,  עָּ ָך וְּ דֹול ֵשם לְּ ֵשם גָּ דִֹּלים כְּ ֶרץ,  ֲאֶשר ַהגְּ אָּ וכן לענין  )י(אשר שמם קיים לעולם, כך תיקבע לו מלכות נצחית. בָּ

ִּתים, המנוחה מהאויבי ַשמְּ קֹום וְּ ַעִמי מָּ ֵאל, לְּ רָּ ִישְּ ִּתיושיהיו קבועים במקומם ולא יגרשו אותם האויבים,  לְּ ַטעְּ ַכן ּונְּ שָּ יו, וְּ ּתָּ כעץ הנטוע על  ַּתחְּ

ֹּאפלגי מים, ולא יצטרכו לצאת ממקומם כדי להלחם באויביהם,  ל ַגז וְּ ֹּא עֹוד, ִירְּ ל ֵני יִֹּסיפּו וְּ ה בְּ לָּ ַענֹותֹו ַעוְּ ה.היה  ֶשרַכאֲ  לְּ ִראשֹונָּ ולא רק  )יא( בָּ

ִמןקודם תקופת השופטים היו האויבים נלחמים בישראל,  ִטים ִצִּויִתי ֲאֶשראלא גם מאותו היום  - ַהיֹום ּולְּ ֵאל, ַעִמי ַעל שֹּפְּ רָּ גם כן היו  ִישְּ

ָך ַוֲהִניחִֹּתיהאויבים מתגרים בהם, אבל בסוף ימיך,  ל לְּ ֶביָך, ִמכָּ ִהִגידיה מנוחה גמורה ומוחלטת לעם ישראל. ואז תה אֹּיְּ ָך וְּ בנבואה אחרת,  'ה לְּ

ָך ַיֲעֶשה ַבִית ִכי אחרי שהודיעו ה'  )יב(כלומר, אתה לא תבנה את ביתו של ה', אבל במקום זאת וכתמורה לרצונך, ה' יבנה לך בית קיים.  ,'ה ּלְּ

אּו ִכין שתהיה מלכותו מלכות עולם, שבסוף ימיו תהיה לו מנוחה מכל אויביו, הוסיף לבשר לו גם כ לְּ ]וכאן בישרו שימלאו ימיו  יֶָּמיָך ִימְּ

ּתָּ לשבעים שנה[,  ַכבְּ שָּ ֲעָך ֶאת ַוֲהִקימִֹּתילא יהרג במלחמה[, ש]וכאן בישרו  ֲאבֶֹּתיָך ֶאת וְּ ]ולא שימלוך בנו בחייו, כפי שרצה לעשות  ַאֲחֶריָך ַזרְּ

ּתֹו, ֶאת ַוֲהִכינִֹּתיבישרו שהבן שעתיד למלוך אחריו עדיין לא נולד[,  ]וכאן ִמֵמֶעיָך ֵיֵצא ֲאֶשראבשלום[,  ַלכְּ והיינו שמיד עם תחילת מלכותו  ַממְּ

ֶנה הּוא )יג( תהא בידו מלכות חזקה ושלמה. ִמי, ַבִית ִיבְּ כיון שיהיה לו עושר גדול ויהיו לו עבדים רבים ]והוא גם יוכל לבנות את הבית לשם  ִלשְּ

ִּתיצל דוד תיתכן בבניית הבית גם תערובת של מחשבה לשם תועלת זו שתהיה לו מנוחה מאויביו[, שמים, ואילו א ַננְּ כֹּ ּתֹו ִכֵסא ֶאת וְּ ַלכְּ  ַממְּ

ם. ַעדשתהיה קיימת  ֶיה ֲאִניעתה הוסיף ה' להבטיח לו שאין לו לחשוש שיסיר את חסדו מבנו מחמת חטאיו, כי  )יד( עֹולָּ ב ּלֹו ֶאהְּ אָּ הּוא לְּ  ֶיהִיהְּ  וְּ

ֵבן, ִּלי ַהֲעֹו ֲאֶשר לְּ ִּתיואם יתחיל להעוות את דרכו, מיד יחזירהו ה' לדרך הטובה,  - תֹובְּ הַֹּכחְּ ֵשֶבט וְּ ִשיםשמכים בו את ה בְּ ]והיינו בעונש קל,  ֲאנָּ

ֵעיולא בשבט שמכים בו את הסוסים, שהוא עונש קשה[,  ִנגְּ ֵני ּובְּ ם  בְּ דָּ אדם, ולא בעונשים חמורים היוצאים בנגעים טבעיים המצויים בבני ה -אָּ

מגדר הטבע, ועל ידי זה יחזור מיד למוטב, לפני שיספיק לחטוא הרבה, ועל ידי זה לא תתבטל הבטחת ה' שתימשך מלכותו, אף אם יחטא. 

ם על זה הבטיחו ה', וגם אין לו לחשוש שימצא ה' אדם אחר הראוי יותר לחסד, כפי שמצא ה' את דוד ראוי לחסדו יותר משאול, כיון שג )טו(

ִדי ַחסְּ ֹּא וְּ אּול, ֵמִעםאת חסדי  ֲהִסרִֹּתי ַכֲאֶשר ִמֶמנּו, יָּסּור ל ֶניָך, את חסדי עמו  ֲהִסרִֹּתי ֲאֶשר שָּ פָּ מחמת שהיית ראוי יותר לחסד, דבר זה לא ִמּלְּ

ַמן )טז(אעשה לבנך, אלא ישאר ראוי לחסדי תמיד.  ֶנאְּ ָך וְּ ָך ֵביתְּ ּתְּ ַלכְּ ם ַעד ּוַממְּ ֶניָך עֹולָּ פָּ כיון שההבטחה למלכות בנך היא בזכותך, ושמך  - לְּ

ֲאָךנקרא עליה, וזהו שכר על צדקתך, הרי זו הבטחה נאמנה שלא תסור לעולם. וגם בזמן הגלות, כאשר לא יהיה מלך בישראל, מכל מקום   ִכסְּ

ֶיה כֹון ִיהְּ ם, ַעד נָּ והנה הנבואה זו היה החלק הראשון דברים קשים, שבהם  )יז( ח.כיון שדוד בעצמו ישב על כסא המלכות בימות המשי עֹולָּ

כֹּלהוכיחו ה' וביאר לו שעדיין לא הגיע זמן מנוחתו, ועדיין לא הובטחה לו המלכות, והחלק השני היה הבטחות טובות על העתיד, ו ִרים כְּ בָּ  ַהדְּ

ֵאֶּלה, כֹּלשהם הדברים הקשים,  הָּ יֹון ּוכְּ ן ִדֶבר ֵכןחות הטובות, שאלו הן ההבט ַהֶזה, ַהִחזָּ תָּ ִוד, ֶאל נָּ שים, ולא חשש לומר לו גם את הדברים הק דָּ

 כפי שנמסר לו בנבואה מאת ה'.


