
 143עמוד   ספר שמואל ב'

 למה ה' מנע מדוד לבנות המקדש? -פרק ז' 
 
 ב ז:ברד"ק שמואל  .1

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 

הנבואה כי גם שמואל הנביא  אלא מה שנאמר לו ברוח
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:
 
 א שםרד"ק דברי הימים  .2

זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל  -)ח( דם לרוב שפכת 
כי מפני זה מנעהו השם לבנות הבית, דוד אמר כן בלבו 

או נתן הנביא אמר לו כן ואעפ"י שלא נכתב בספר שמואל 
 נמצא כמוהו רבים כמו ותאמרו נשלחה אנשים

 
 רד"ק דברי הימים א פרק כב .3

דם נקיים היה ובאמרו דמים לרוב שפכת ארצה כי 
בדמי , גם וזה לפני אוריהכמו דם  בדמים אשר שפך

כמו שאמר הסיבותי בכל נפש היה הוא הסבה  הכהנים
בית אביך, 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 

לרוב מנעו  , אבל כיון שנזדמן לו שפיכות דמיםאיש ואשה
מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת 

, כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי תפלה
שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו כלי שלום 

 ברוב:
 
 ישע' נו .4

)ז( ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדִשי ְוִשַמְחִתים ְבֵבית ְתִפָלִתי 
ה  ִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזְבִחיעֹוֹלֵתיֶהם וְ  לָּ פִּ י ֵבית תְּ י ֵביתִּ כִּ

ים ַעמִּ ל הָּ כָּ ֵרא לְּ קָּ  :יִּ
 
 יאישעיהו  .5

)ו( ְוָגר ְזֵאב ִעם ֶכֶבש ְוָנֵמר ִעם ְגִדי ִיְרָבץ ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא 
ִיְרְבצּו  ַיְחָדו ְוַנַער ָקֹטן ֹנֵהג ָבם: )ז( ּוָפָרה ָוֹדב ִתְרֶעיָנה ַיְחָדו

ַיְלֵדיֶהן ְוַאְרֵיה ַכָבָקר יֹאַכל ֶתֶבן: )ח( ְוִשֲעַשע יֹוֵנק ַעל ֻחר 
לֹא ָפֶתן ְוַעל ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני ָגמּול ָידֹו ָהָדה: )ט(  ֵרעּו וְּ לֹא יָּ

י שִּ דְּ ל ַהר קָּ כָּ יתּו בְּ חִּ ִכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיקָֹוק  ַישְּ
 ַכִסים: פַכַמִים ַלָים ְמ 
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)כה( ְזֵאב ְוָטֶלה ִיְרעּו ְכֶאָחד ְוַאְרֵיה ַכָבָקר יֹאַכל ֶתֶבן ְוָנָחש 
יָעָפר ַלְחמֹו  שִּ דְּ ל ַהר קָּ כָּ יתּו בְּ חִּ לֹא ַישְּ ֵרעּו וְּ  ָאַמר ְיקָֹוק: לֹא יָּ

 

 ושמתי מקום לעמי ישראל )וישבתם בטח(
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חפץ להשקיט שיהא שקט  עוד אני -)י( ְוַשְמִתי ָמקֹום 
 ושליו את עמי בימי בנך:

 
 שמ"א ז

יַח לֹו )א( ַויקָֹוק  ֵהנִּ
יו בָּ ל ֹאיְּ כָּ יב מִּ בִּ סָּ  מִּ

 דבר' יב
)י( ַוֲעַבְרֶתם ֶאת ַהַיְרֵדן 

ֶכם  ...ִויַשְבֶתם ָבָאֶרץ  יַח לָּ ֵהנִּ וְּ
יב  בִּ סָּ ֵביֶכם מִּ ל ֹאיְּ כָּ     מִּ

ֶתם ֶבַטח יַשבְּ  ...וִּ
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ֶבַטחְיהּוָדה ְוִיְשָרֵאל  ֵיֶשבוַ )ה(  ִאיש ַתַחת ַגְפנֹו ְוַתַחת  - לָּ
 ְתֵאָנתֹו ִמָדן ְוַעד ְבֵאר ָשַבע ֹכל ְיֵמי ְשֹלֹמה:

ֵאין )יח( ... ן וְּ טָּ יב ֵאין שָּ בִּ סָּ י מִּ ק ֱאֹלַהי לִּ קֹוָּ יַח יְּ ה ֵהנִּ ַעתָּ וְּ
ע ם ְיקָֹוק ֱאֹלָהי : )יט( ְוִהְנִני ֹאֵמר ִלְבנֹות ַבִית ְלשֵ ֶפַגע רָּ

ַכֲאֶשר ִדֶבר ְיקָֹוק ֶאל ָדִוד ָאִבי ֵלאֹמר ִבְנָך ֲאֶשר ֶאֵתן ַתְחֶתיָך 
 ...ַעל ִכְסֶאָך הּוא ִיְבֶנה ַהַבִית ִלְשִמי: 

 
 

 הנהגת דוד )לקחתיך מן הנוה(
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אוי )ד( ואחר זה באהו דבר ה' על יד נתן הנביא שאין ר
לבנות לו בית לש"י כי מן היום אשר העלה בני ישראל 
מארץ מצרים התהלך הארון באהל ובמשכן ולא שלח 
הש"י לאמר לאחד מן הרועים והשופטים למה לא בנו 

 בית ארזים 
ועתה די לדוד לקחו הש"י מאחרי הצאן להיות נגיד על 

והיה עמו בכל אשר הלך וכרת שונאיו ועשה  בית ישראל
ל כשם הגדולים אשר בארץ לרוב הצלחתו ורוב לו שם גדו

עמידת מלכותו ושם על ידו מקום מנוחה לישראל ולא 
צרו לישראל שונאיהם כמו שעשו בראשונה ובימי 
השופטים והניח לו השם מכל אויביו והגיד לו ה' כי בית 
יעשה לו קיים בדרך שתהיה לו המלוכה כל מה שהתמיד 

ו במה שהגיע בו מן הנה די למלוכה ובהיות הענין כן 
שיהיה נבנה בית המקדש  ההצלחה ולא ישאל לו גדולות

 ...על ידו אבל בנו שימלוך אחריו הוא יבננו והוא שלמה 

 
 

 


