ספר שמואל ב'

פרק ז' למה ה' מנע מדוד לבנות המקדש?
 .1רד"ק שמואל ב ז:ב
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:
 .2רד"ק דברי הימים א שם
(ח) דם לרוב שפכת  -זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל
דוד אמר כן בלבו כי מפני זה מנעהו השם לבנות הבית,
או נתן הנביא אמר לו כן ואעפ"י שלא נכתב בספר שמואל
נמצא כמוהו רבים כמו ותאמרו נשלחה אנשים
 .3רד"ק דברי הימים א פרק כב
ובאמרו דמים לרוב שפכת ארצה כי דם נקיים היה
בדמים אשר שפך כמו דם אוריה וזה לפני ,גם בדמי
הכהנים היה הוא הסבה כמו שאמר הסיבותי בכל נפש
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
איש ואשה ,אבל כיון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב מנעו
מלבנות בית המקדש שהוא לשלום ולכפרת עון ולעטרת
תפלה ,כמו שמנעו להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי
שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו ממנו כלי שלום
ברוב:
 .4ישע' נו
יאֹותים ֶאל הַ ר ָק ְד ִשי וְ ִשמַ ְח ִתים בְ בֵ ית ְתפִ ל ִָתי
ִ
(ז) וַהֲ בִ
יתי בֵ ית ְּתפִּ ָּלה
עֹוֹלתיהֶ ם וְ זִ בְ ֵחיהֶ ם ל ְָרצֹון עַ ל ִמזְ בְ ִחי כִּ י בֵ ִּ
ֵ
יִּק ֵרא לְּכָּ ל הָּ עַ ִּמים:
ָּ
 .5ישעיהו יא
ּומ ִריא
(ו) וְ גָר זְ ֵאב עִ ם כֶבֶ ש וְ נָמֵ ר עִ ם גְ ִדי י ְִרבָ ץ וְ עֵ גֶל ּוכְ פִ יר ְ
י ְַחדָ ו וְ נַעַ ר ָקטֹן נֹהֵ ג בָ ם( :ז) ּופ ָָרה ָודֹב ִת ְרעֶ ינָה י ְַחדָ ו י ְִרבְ צּו
יהן וְ ַא ְריֵה כַבָ ָקר י ֹאכַל ֶתבֶ ן( :ח) וְ ִשע ֲַשע יֹו ֵנק עַ ל חֻ ר
יַלְדֵ ֶ
אּורת צִ פְ עֹונִי גָמּול יָדֹו הָ דָ ה( :ט) ל ֹא י ֵָּרעּו וְּ ל ֹא
פָתן וְ עַ ל ְמ ַ
ֶ
י ְַּש ִּחיתּו בְּ כָּל הַ ר ָּק ְּד ִּשי כִ י מָ ל ְָאה הָ ָא ֶרץ דֵ עָ ה ֶאת יְק ָֹוק
כַמַ יִם לַ יָם ְמכַ ִסים :פ
 .6ישעיהו סה
(כה) זְ ֵאב וְ טָ לֶ ה ִי ְרעּו כְ ֶאחָ ד וְ ַא ְריֵה כַבָ ָקר י ֹאכַל ֶתבֶ ן וְ נָחָ ש
לַחמֹו ל ֹא י ֵָּרעּו וְּ ל ֹא י ְַּש ִּחיתּו בְּ כָּל הַ ר ָּק ְּד ִּשי ָאמַ ר יְקֹוָק:
עָ פָר ְ

ושמתי מקום לעמי ישראל (וישבתם בטח)
 .7רש"י שם
(י) וְ שַ ְמ ִתי מָ קֹום  -עוד אני חפץ להשקיט שיהא שקט
ושליו את עמי בימי בנך:
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דבר' יב
שמ"א ז
יח לֹו (י) ַועֲבַ ְר ֶתם ֶאת ַהי ְַר ֵדן
(א) וַיקֹוָק ֵה ִּנ ַ
נִּיח לָּ כֶ ם
יש ְב ֶתם בָ ָא ֶרץ  ...וְּ ֵה ַ
וִ ַ
א ְּיבָּ יו
ִּמסָּ בִּ יב ִּמכָּל ֹ
ִּמ ָּס ִּביב
איְּבֵ יכֶ ם
ֹ
ִּמכָּל
יש ְּב ֶתם בֶ ַטח...
וִּ ַ
 .8מל"א ה'
הּודה וְ י ְִש ָר ֵאל לָּבֶ ַטח ִ -איש ַת ַחת גַפְ נֹו וְ ַת ַחת
(ה) ַויֵשֶ ב ְי ָ
ְת ֵאנָתֹו ִמ ָדן וְ עַ ד ְב ֵאר ָשבַ ע כֹל י ְֵמי ְשֹלמֹה:
ֹלהי לִּי ִּמ ָּס ִּביב ֵאין ָּש ָּטן וְּ ֵאין
ִּיח ְּיקֹוָּק אֱ ַ
(...יח) וְּ עַ ָּתה ֵהנ ַ
ֶפגַע ָּרע ( :יט) וְ ִה ְננִ י א ֵֹמר לִ ְבנֹות בַ יִת לְ ֵשם יְקֹוָק אֱ ֹלהָ י
כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ְיקֹוָק ֶאל ָדוִ ד ָא ִבי לֵאמֹר ִב ְנָך אֲ ֶשר ֶא ֵתן ַת ְח ֶתיָך
עַ ל כִ ְס ֶאָך הּוא יִ ְבנֶה ַהבַ יִת ִל ְש ִמי... :

הנהגת דוד (לקחתיך מן הנוה)
 .9רלב"ג שמואל ב פרק ז פסוק ד
(ד) ואחר זה באהו דבר ה' על יד נתן הנביא שאין ראוי
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
בית ישראל והיה עמו בכל אשר הלך וכרת שונאיו ועשה
לו שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ לרוב הצלחתו ורוב
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
מלוכה ובהיות הענין כן הנה די לו במה שהגיע בו מן
ההצלחה ולא ישאל לו גדולות שיהיה נבנה בית המקדש
על ידו אבל בנו שימלוך אחריו הוא יבננו והוא שלמה ...

כי בית יעשה לך ה' (נשבע ה' לדוד)

