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 פרק ח

 
 )א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן

ִוד ֶאת  ַוַיְך • ִתיםדָּ ִלשְּ ִניֵעם פְּ ה ִמַיד ְפִלְשִתים: ַוַיכְּ ַאמָּ ִוד ֶאת ֶמֶתג הָּ  ַוִיַקח דָּ

ִמית ּוְמלֹא ַהֶחֶבל  מֹוָאבֶאת  ַוַיְך • ִלים ְלהָּ ה ַוְיַמֵדד ְשֵני ֲחבָּ ם ַאְרצָּ ַוְיַמְדֵדם ַבֶחֶבל ַהְשֵכב אֹותָּ
ה: מֹוָאבת ַוְתִהי ְלַהֲחיֹו ִדים ֹנְשֵאי ִמְנחָּ ִוד ַלֲעבָּ  ְלדָּ

ִוד ֶאת  ַוַיְך • ֶעֶזרדָּ ֹחב  ֲהַדדְּ ִשיב יָּדֹו ִבְנַהר  צֹוָבהֶמֶלְך ֶבן רְּ ת]ְבֶלְכתֹו ְלהָּ ֹכד: )ד( [ְפרָּ ִוד  ַוִילְּ דָּ
ִשים ְוֶעְשִרים ֶאֶלף ִאיש ַרְגִלי  רָּ ֶרֶכב ַויֹוֵתר ִמֶמּנּו ִמֶמּנּו ֶאֶלף ּוְשַבע ֵמאֹות פָּ ל הָּ ִוד ֶאת כָּ ַוְיַעֵקר דָּ

ֶכב: ה רָּ בֹא  ֵמאָּ  צֹוָבה ֶמֶלְךַלְעֹזר ַלֲהַדְדֶעֶזר  ֲאַרם ַדֶמֶשק)ה( ַותָּ
ִוד  ַוַיְך • ִוד ְנִצִבים  ַבֲאָרםדָּ ם ַבֲאַרם ַדֶמֶשקֶעְשִרים ּוְשַנִים ֶאֶלף ִאיש: )ו( ַויֶָּשם דָּ ִוד  ַוְתִהי ֲארָּ ְלדָּ

ה ִדים נֹוְשֵאי ִמְנחָּ  ַלֲעבָּ
 

ֹכל ֲאֶשר ָהָלְך קָֹוק ֶאת ָדִוד בְּ  :ַוֹיַשע יְּ
 

ִם: )ח( ּוִמֶבַטח  לָּ ֶזר ַוְיִביֵאם ְירּושָּ יּו ֶאל ַעְבֵדי ֲהַדְדעָּ ב ֲאֶשר הָּ הָּ ִוד ֵאת ִשְלֵטי ַהזָּ )ז( ַוִיַקח דָּ
ָעֶזרּוִמֵבֹרַתי  ַקח  ָעֵרי ֲהַדדְּ ִוד ְנֹחֶשת ַהְרֵבה ְמֹאד: ס  ַהֶמֶלְךלָּ  דָּ

 
ם ְבנֹו  ִהָכהִכי  ֲחָמתֶמֶלְך ֹתִעי )ט( ַוִיְשַמע  ֶזר: )י( ַוִיְשַלח ֹתִעי ֶאת יֹורָּ ל ֵחיל ֲהַדְדעָּ ִוד ֵאת כָּ דָּ

ֲרכֹו ַעל ֲאֶשר ִנְלַחם ַבֲהַדְדֶעֶזר  ַהֶמֶלְךֶאל  לֹום ּוְלבָּ ל לֹו ְלשָּ ִוד ִלְשאָּ ִכי ִאיש ִמְלֲחמֹות  הּוַוַיכֵ דָּ
ם ִהְקִדיש  ב ּוְכֵלי ְנֹחֶשת: )יא( ַגם ֹאתָּ הָּ יּו ְכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי זָּ ֶזר ּוְביָּדֹו הָּ יָּה ֲהַדְדעָּ  ַהֶמֶלְךֹתִעי הָּ

ל ַהגֹוִים ֲאֶשר ִכֵבש: ב ֲאֶשר ִהְקִדיש ִמכָּ הָּ ק ִעם ַהֶכֶסף ְוַהזָּ ִוד ַליקֹוָּ  דָּ
 

ִתים ַעמֹוןּוִמְבֵני  ּוִממֹוָאב ֵמֲאָרם)יב(  ִלשְּ  :צֹוָבה ֶמֶלְךּוִמְשַלל ֲהַדְדֶעֶזר ֶבן ְרֹחב  ּוֵמֲעָמֵלק ּוִמפְּ
 

בֹו  ִוד ֵשם ְבשֻׁ ֵגיא ֶמַלח ]=אדום[ ֲאָרםֶאת  ֵמַהכֹותֹו)יג( ַוַיַעש דָּ ֶלף: )יד( ַויֶָּשם  בְּ ר אָּ שָּ ה עָּ  ֶבֱאדֹוםְשמֹונָּ
ל ְנִצִבים ְבכָּ  ם ְנִצִבים ַוְיִהי כָּ ִוד ֱאדֹוםל ֱאדֹום שָּ ִדים ְלדָּ  ֲעבָּ

 
ֹכל ֲאֶשר ָהָלְך קָֹוק ֶאת ָדִוד בְּ  :ַויֹוַשע יְּ

 
ֹלְך )טו(  ָרֵאלַוִימְּ ִהי ָדִוד ַעל ָכל ִישְּ ָכל ַעמו ַויְּ ָדָקה לְּ ָפט ּוצְּ ב ֶבן ְצרּויָּה  ֹ:ָדִוד ֹעֶשה ִמשְּ )טז( ְויֹואָּ

א וִ  בָּ ר ֹכֲהִנים ַעל ַהצָּ דֹוק ֶבן ֲאִחיטּוב ַוֲאִחיֶמֶלְך ֶבן ֶאְביָּתָּ ט ֶבן ֲאִחילּוד ַמְזִכיר: )יז( ְוצָּ פָּ יהֹושָּ
יּו: פ ִוד ֹכֲהִנים הָּ ע ְוַהְכֵרִתי ְוַהְפֵלִתי ּוְבֵני דָּ דָּ יָּהּו ֶבן ְיהֹויָּ יָּה סֹוֵפר: )יח( ּוְבנָּ  ּוְשרָּ
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 ק ח'פר
 
 שםרד"ק  .1
דרך נקמה ובזיון  -ב( וימדדם בחבל השכב אותם ארצה )

ת"י חבל עדבא כלו' גורל וחלק, ואמרו בדרש כי עשה זה 
בעבור שהמיתו אביו ואמו ואחיו כשנחם אותם בארץ 

ינחם את פני מואב כשהיה בורח מפני שאול כמו שא' ו
מלך מואב וגו' וכשיצא דוד משם והלך לעיר חמת הרג 
מלך מואב אביו ואמו ואחיו חוץ מאח' שברח והחייהו 

נחש העמוני הוא החסד שאמר דוד כאשר עשה אביו עמדי 
 חסד:

 
 "איפ "אמל .2

ֲאֹדִמי ִמֶזַרע ַהֶמֶלְך  )יד( ן ִלְשֹלֹמה ֵאת ֲהַדד הָּ טָּ ק שָּ ַויֶָּקם ְיקֹוָּ
ב  ()טוהּוא ֶבֱאדֹום:  ִוד ֶאת ֱאדֹום ַבֲעלֹות יֹואָּ ַוְיִהי ִבְהיֹות דָּ

ר ֶבֱאדֹום:  כָּ ל זָּ ִלים ַוַיְך כָּ א ְלַקֵבר ֶאת ַהֲחלָּ בָּ ִכי  )טז(ַשר ַהצָּ
ר  כָּ ל זָּ ֵאל ַעד ִהְכִרית כָּ ל ִיְשרָּ ב ְוכָּ ם יֹואָּ ִשים יַָּשב שָּ ֵשֶשת ֳחדָּ

 ֶבֱאדֹום:
 

 פרק ס' .3
ן ֵע֑דּות  )א( ְמַנֵצַח ַעל־שּוַשַׁ֣ ד:ַלַ֭ ד ְלַלֵמֵּֽ ִוַׁ֣ ם ְלדָּ ָּ֖ ְבַהצֹו֨תֹו׀  )ב( ִמְכתָּ
ת  ם ַנֲהַרִים  ֶאֶ֥ ה ֲאַרַ֣ ם ֫צֹוָבָ֥ ֶאת־ֲאַרַ֪ ֹום  וְּ ב ַוַיְַַּ֣֣ך ֶאת־ֱאדַ֣ ַוָיָָּ֤שב יֹוָאָ֗

ַלח ֵגיא־ֶמֶ֑ ֶלף בְּ ר ָאָֽ ֵנֵ֖ים ָעָשַ֣ ֹלִהים  )ג( : שְּ נּוֱאַ֭ ָתֶ֑ ַרצְּ נּו פְּ ָתַ֣ ַנחְּ  זְּ
ָת  פְּ ַנָ֗ נּו:  ָאָ֝ ֵּֽ ב לָּ ֹוֵבֶ֥ יהָּ ִהְר  )ד(ְתשַׁ֣ ֶרַׁ֣ ה ְשבָּ ָּ֖ ּה ְרפָּ ֑ ֶרץ ְפַצְמתָּ ה ֶאַׁ֣ ְשתָּ ַעַׁ֣

ה:  טָּ ֵּֽ ה  )ה(ִכי־מָּ ֑ שָּ ה ַעְמךַׁ֣ קָּ יתָּ הִהְרִאַׁ֣ ֵעָלָֽ נּו ַיִַַּ֣֣ין ַתרְּ ִקיָתָ֗ שְּ  )ו(: ִהָ֝
ה: לָּ ֶשט ֶסֵּֽ י ֹקַׁ֣ ְפֵנֵ֗ ס ִמִ֝ ס ְלִהְתנֹוֵס֑ יך ֵּנַ֭ ה ִליֵרֶאַׁ֣ תָּ ַתַ֤  נָָּ֮

ה )ז( יעָּ יך הֹוִשָּ֖ ּון ְיִדיֶד֑ ְלצַׁ֣ ַמַען ֵיחָּ יְנךַׁ֣  ְלַ֭ ִני: ְיִמֵּֽ ים׀  )ח(ַוֲעֵנֵּֽ ֱאֹלִהַ֤
ד:  ֹות ֲאַמֵדֵּֽ כַׁ֣ ֶמק סֻׁ ם ְוֵעָּ֖ ה ְשֶכ֑ ֶ֥ ה ֲאַחְלקָּ זָּ ְעֹלֶ֥ ֹו ֶאֶ֫ ְדשֵ֗ ר ְבקָּ  )ט(ִדֶבֶ֥
ְקִקי:  ה ְמֹחֵּֽ הּודֵָּ֗ י ְיִ֝ ֹוז רֹאִש֑ עַׁ֣ ֶאְפַרִים מָּ ה ְוַ֭ י ְמַנֶשֵ֗ ד׀ ְוִלִ֬ י ִגְלעָּ֨  )י(ִלַ֤

י ַעל־ֱאַ֭  יר ַרְחִצֵ֗ ב׀ ִסִ֬ ַ֤ ֶשת מֹואָּ י ְפֶלַׁ֣ ַלֵ֗ י עִָּ֝ יְך ַנֲעִל֑ דֹום ַאְשִלַׁ֣
י:  ִעֵּֽ ֵּֽ ֹום:  )יא(ִהְתֹרעָּ ִני ַעד־ֱאדֵּֽ ַחַׁ֣ י נָּ ֑צֹור ִמָּ֖ יר מָּ ִבֵלִני ִעַׁ֣ י ֹיַ֭  )יב(ִמַׁ֣

ינּו:  ים ְבִצְבאֹוֵתֵּֽ ֹלִהֵ֗ א ֱאִ֝ לֹא־ֵתֵצֶ֥ נּו ְוֵּֽ ֑ ים ְזַנְחתָּ ה ֱאֹלִהַׁ֣ ַׁ֣ א־ַאתָּ ֵֹּֽ ֲהל
שֵָּ֗  )יג( ר ְוִ֝ ֑ ת ִמצָּ ַׁ֣ נּו ֶעְזרָּ ַׁ֣ ה־לָּ בָּ ֵּֽ ם: הָּ ֵּֽ דָּ ת אָּ ים  )יד(ְוא ְתשּוַעֶ֥ אֹלִהֶ֥ ֵבֵּֽ

ינּו: ֵרֵּֽ ּוס צָּ בֶ֥ ּוא יָּ הֵ֗ ִיל ְוִ֝ ֑  ַנֲעֶשה־חָּ

 פרק ק"ח .4
ד:  )א( ִוֵּֽ ֹור ְלדָּ יר ִמְזמַׁ֣ ה  )ב(ִשָּ֖ ֵ֗ ֲאַזְמרָּ ה ַוִ֝ ירָּ ִשֶ֥ ים אָּ י ֱאֹלִה֑ ֹון ִלִבַׁ֣ כַׁ֣ נָּ

י:  ֹור )ג(ַאף־ְכבֹוִדֵּֽ ה ַהֵּנֶֶ֥בל ְוִכּנֵ֗ ֵּֽ ּורָּ ַחר:  עַ֭ ֵּֽ ה שָּ ירָּ ִעֶ֥ אֹוְדךָּ֖  )ד(אָּ
ים:  ִמֵּֽ ֲאַזֶמְרךֵ֗ ַבל־אֻׁ ק ַוִ֝ ֑ ים׀ ְיקֹוָּ ַעִמֶ֥ ִים  )ה(בָּ ַמַׁ֣ ַעל־שָּ ֹול ֵמֵּֽ דַׁ֣ י־גָּ ִכֵּֽ

ך:  ים ֲאִמֶתֵּֽ ִקֶ֥ ַעד־ְשחָּ ך ְוֵּֽ ל  )ו(ַחְסֶד֑ ים ְוַעָּ֖ ִים ֱאֹלִה֑ ַמַׁ֣ ה ַעל־שָּ ּומָּ רַׁ֣
ך: ֶרץ ְכבֹוֶדֵּֽ ַׁ֣ אָּ ל־הָּ  כָּ

 
ּון )ז( ְלצַׁ֣ ַמַען ֵיחָּ ִני:  ְלַ֭ יְנךַׁ֣ ַוֲעֵנֵּֽ ה ְיִמֵּֽ יעָּ יך הֹוִשָּ֖ ים׀  )ח(ְיִדיֶד֑ ֱאֹלִהַ֤

ד:  ֹות ֲאַמֵדֵּֽ כַׁ֣ ֶמק סֻׁ ם ְוֵעָּ֖ ה ְשֶכ֑ ֶ֥ ה ֲאַחְלקָּ זָּ ֹו ֶאְעֹלֶ֥ ְדשֵ֗ ר ְבקָּ  )ט(ִדֶבֶ֥
י:  ה ְמֹחְקִקֵּֽ הּודֵָּ֗ י ְיִ֝ ֹוז רֹאִש֑ עַׁ֣ ֶאְפַרִים מָּ ה ְוַ֭ י ְמַנֶשֵ֗ ד׀ ִלַ֤ י ִגְלעָּ֨  )י(ִלַ֤

יר ַרְח  ב׀ ִסִ֬ ַ֤ ֶשת מֹואָּ ֶלֵ֗ י־ְפִ֝ י ֲעֵלֵּֽ יְך ַנֲעִל֑ דֹום ַאְשִלַׁ֣ י ַעל־ֱאַ֭ ִצֵ֗
ע:  ֵּֽ ֹום:  )יא(ֶאְתרֹועָּ ִני ַעד־ֱאדֵּֽ ַחַׁ֣ י נָּ ר ִמָּ֖ ֑ יר ִמְבצָּ ִבֵלִני ִעַׁ֣ י ֹיַ֭  )יב(ִמַׁ֣

ינּו:  ים ְבִצְבֹאֵתֵּֽ ֹלִהֵ֗ א ֱאִ֝ לֹא־ֵתֵצֶ֥ נּו ְוֵּֽ ֑ ים ְזַנְחתָּ א־ֱאֹלִהֶ֥ ֵֹּֽ  )יג(ֲהל
שֵָּ֗  ר ְוִ֝ ֑ ת ִמצָּ ַׁ֣ נּו ֶעְזרָּ ַׁ֣ ה־לָּ בָּ ֵּֽ ם: הָּ ֵּֽ דָּ ת אָּ ים  )יד(ְוא ְתשּוַעֶ֥ אֹלִהֶ֥ ֵבֵּֽ

ינּו: ֵרֵּֽ ּוס צָּ בֶ֥ ּוא יָּ הֵ֗ ִיל ְוִ֝ ֑  ַנֲעֶשה־חָּ
 
 המערכה הראשונה -דהי"א י"ט  .5

נּון ּוְבֵני  ַעמֹון)ו( ַוִיְראּו ְבֵני  ִויד ַוִיְשַלח חָּ ֲאשּו ִעם דָּ ִכי ִהְתבָּ
ֶהם ִמן  ֲאַרם ּוִמן  ִיםֲאַרם ַנֲהַר ַעמֹון ֶאֶלף ִכַכר ֶכֶסף ִלְשֹכר לָּ

ֶהם ְשַנִים  ּוִמּצֹוָבה ַמֲעָכה ִשים: )ז( ַוִיְשְכרּו לָּ רָּ ֶרֶכב ּופָּ
ֹבאּו ַוַיֲחנּו  ַמֲעָכהּוְשֹלִשים ֶאֶלף ֶרֶכב ְוֶאת ֶמֶלְך  ְוֶאת ַעמֹו ַויָּ

ָבאִלְפֵני  ה: ֵמידְּ מָּ ֵריֶהם ַויָֹּבאּו ַלִמְלחָּ  ּוְבֵני ַעמֹון ֶנֶאְספּו ֵמעָּ
 

 עקירת סוסים
 
 דב' יז:טז .6

ֶבה־לֹא ַרק   )טז( ֹו סּוִסים  ַירְּ יב ֶא  ־לַ֣ ִשַ֤ א־יָּ ֵֹּֽ ה ְול ְימָּ ֙ם ִמְצַרַ֔ עָּ ת־הָּ
ֶרְך  ּוב ַבֶדֶ֥ שׁ֛ ּון לָּ א ֹתִספֵ֗ ַֹׁ֣ ם ל ֶכַ֔ ר לָּ ַמַׁ֣ ֙ק אָּ יקֹוָּ ֹות ֑סּוס ַוֵּֽ ַען ַהְרבַׁ֣ ְלַמָּ֖

ֹוד: ה עֵּֽ  ַהֶזָּ֖
 
 ק י"איהושע פר .7

ֹול ֲאֶשֶ֥  )ד( ב ַכחׁ֛ ָ֕ ם ַעם־רָּ ֲחֵניֶה֙ם ִעמַָּ֔ ל־ַמֵּֽ ם ְוכָּ ּו ֵהֵ֗ ר ַעל־ַוֵיְצאַׁ֣
ד:  ֶכב ַרב־ְמֹאֵּֽ ֶרָּ֖ ּוס וָּ ב ְוסֶ֥ ֹר֑ ָּ֖ם לָּ ים  )ה(ְשַפת־ַהיָּ ִכַׁ֣ ל ַהְמלָּ ּו ֹכָּ֖ ֲעדַ֔ ַׁ֣ ַוִיּוָּ

ל: ֵאֵּֽ ם ִעם־ִיְשרָּ ֵחָּ֖ ֹום ְלִהלָּ י ֵמרַ֔ ֙ו ֶאל־ֵמַׁ֣ ּו ַיְחדָּ אּו ַוַיֲחנַ֤ ֹבֹ֜ ֶלה ַויָּ ֵא֑  הָּ
א ִמְפֵניֶהם   )ו( ַׁ֣ ַע  ַאל־ִתירָּ ַׁ֣ק ֶאל־ְיהֹושֻׁ אֶמר ְיקֹוָּ ֹ֨ ת  ַוי ֵעַׁ֣ ר כָּ חָָּ֞ י־מָּ ִכֵּֽ

ל  ֵא֑ ים ִלְפֵנַׁ֣י ִיְשרָּ ִלָּ֖ ם ֲחלָּ ׁ֛ ן ֶאת־כֻׁלָּ י ֹנֵתֵ֧ ֹנִכָ֞ את אָּ ֵֹ֗ ם ַהז ֶאת־סּוֵסיֶהַ֣
ש: ף ָבֵאָֽ ֹרָ֥ ם ִתשְּ ֹבֵתיֶהֵ֖ כְּ ֶאת־ַמרְּ ר וְּ ַעֵקֵּ֔  תְּ

 
 אל"ישעיהו  .8

ה  )א( ַ֔ ִי֙ם ְלֶעְזרָּ ים ִמְצַר֙ ֹוי ַהֹיְרִדַ֤ נּוַעל־הַׁ֣ ים ִיָשֵעֶ֑ ַוִיְבְט֨חּו  סּוִסֵ֖
ד  ּו ְמֹאַ֔ ְצמַׁ֣ י־עָּ ִשי֙ם ִכֵּֽ רָּ ֵּֽ ל פָּ ב ְוַעַ֤ ֵ֗ י רָּ ֶכב ִכַׁ֣ ֹוש ַעל־ֶרֹ֜ דַ֣ א ָשעּוּ֙ ַעל־קְּ ָֹּ֤ ל וְּ

שּו א ָדָרָֽ ָֹ֥ ק ל קָֹוֵ֖ ֶאת־יְּ ל וְּ ָרֵאֵּ֔  :ִישְּ
 

 ר' השללפ
 
 דהי"א יח .9
ֶזר  )ז( ֑ י ֲהַדְדעָּ ל ַעְבֵדַׁ֣ ּו ַעָּ֖ יַ֔ ר הָּ ב ֲאֶשַׁ֣ הַָּ֔ י ַהזָּ ת ִשְלֵטַׁ֣ יד ֵאֵ֚ ִוֵ֗ ח דָּ ַוִיַקַׁ֣

ִָֽם:  ִֵּֽ לָּ ם ְירּושָּ ח  )ח(ַוְיִביֵאָּ֖ ַקֶ֥ ֶזר לָּ י ֲהַדְדֶעַ֔ ֵרַׁ֣ ת ּוִמכּו֙ן עָּ ּוִמִטְבַחַ֤
יד ְנֹחָּ֖  ִוׁ֛ ד דָּ ה ְמֹא֑ ַׁ֣ ֶשתּ֙ ֶשת ַרבָּ ֹחֹ֙ ה ֶאת־ָיָּ֤ם ַהנְּ ֹלֹמָ֗ ה שְּ ּה׀ ָעָשַ֣ ָבַ֣

ֶשת ֹחָֽ י ַהנְּ ֵלָ֥ ת כְּ ֵאֵ֖ ים וְּ ַעמּוִדֵּ֔ ֶאת־ָהָֽ  :וְּ
 

 סיכום חיי דודפסוקי 
 

 שםרש"י שמואל  .10
תרגם יונתן  -ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי  )יח(

ינו ובניהו בר יהוידע ממנא על קשתיא ועל קלעיא ורבות
 אמרו כרתי ופלתי אורים ותומים:

 
  שמואל שםרלב"ג  .11

אמר שהם היו שתי משפחות  -והכרתי והפלתי  )יח(
בישראל ורבותינו פירשו שהם סנהדרין ואמרו כרתי 

 שכורתין דבריהם פלתי שמופלאים במעשיהם:
 

 שםרש"י דברי הימים  .12
פתרונו אומות היו כדכתיב  -על הכרתי והפלתי  )יז(

עם דוד אנשים )צפניה ב'( הוי גוי כרתים ומאומותם היו 
גבורי חיל ובניהו עליהם ודוגמא )בשמואל ב' טו( וכל 
עבדיו עוברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים 

 וגומר:


