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א  פרק - א ט מלכים

א  פרק

הקדמה 
בגורן ספר המזבח בנין עם נגמר שמואל

א  הימים בדברי ג"כ והוא ארונה,

כ"א) הכל(פרק וביארנו הים . שמואל באיי

הסופר  עזרא ממשיך האלה מעשים אחר ב.

בדהי"א שם י"ט)(כ"ב להגיד – קרא :ה שדוד

המקדש, בית בנין על לו וצוה בנו, לשלמה

שלא  דברים לה, הנוגעים דברים והרבה

מלכים. בספר כאן הנביא אמרו

דוד ודברים לו אמר הימים, בדברי אלו

ברבים, ולא בצנעה לשלמה

בת  בדברי במלכים כאן הוזכרו לא ולפיכך

ואמרו  דוד לפני כשבאו הנביא ונתן שבע

דבדהי"א  צע"ק אך ימלוך. ששלמה

ישׂ ראל כתיב(כ"ב:י"ז) שׂ רי לכל דּ ויד ◌ֵ◌ָ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ַ◌ְ◌ַויצו
בנוֹ  לׁש ֹלמה נודע לעזר כבר זה דבר וא"כ , ַ◌ְ◌ִֹ◌ְ◌ְֹ◌

ונתן  שבע בת הזכירו לא ולמה לרבים,

[עיין  ימלוך ששלמה הדברים אותו הנביא

מלכים י"ז)כאן שבע (פסוק בת אמרה שלא

כל  ועוד דוד]. לה שנשבע שבועה אלא

שכבר  אחר שייך היה לא אדניהו מרידת

ימלוך, ששלמה דוד הכרזת לרבים נודע

צרויה  בן יואב אחריו הולך היה לא וודאי

המלך. ציווי כנגד בפומבי

דדהי"אוצ"ל דפסוק אינו (כ"ב:י"ז)לומר

השרים  אל דוד דבר ולא במקומו,

זו. פרק שבסוף שלמה משיחת לאמר עד

שבע  בת הזכירו לא למה מובן זה ומטעם

אלו. דברים ונתן

כמו ואל כי כסדרן הפסוקים דאין תתמה

גם  בתורה ומאוחר מוקדם שאין

דר"ה מסוגיא מבואר וכן כן. (ג:)בנביאים

ה:)מהרש"א וכ"כ תענית בנ"ך (ח"א דגם

ועיין ומאוחר. מוקדם הים אין שמואל איי

.(ה:י"א)ב

הימים:ואלה בדברי הפסוקים סדר

לׁשם (ה) למעלה להגּדיל לה' לבנֹות והּבית ור נער בני ׁשלמה ּדויד ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹוּיאמר
מֹותֹו: לפני לרב ּדויד וּיכן לֹו ּנא אכינה הארצֹות לכל וּיקרא (ו)ּולתפארת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

ס יׂשראל: אלהי לה' ּבית לבנֹות  ויצּוהּו בנֹו לׁשלמה (ז)לׁשלמה ּדויד וּיאמר ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹֹֹֹֹ
אלהי: ה' לׁשם ּבית לבנֹות לבבי עם היה אני ּבני לאמר (ח)בנו ה' ּדבר עלי ויהי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ

רּבים  ּדמים ּכי לׁשמי בית תבנה לא עׂשית ּגדלֹות ּומלחמֹות ׁשפכּת לרב ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹֹֹּדם
לפני: ארצה מּכל (ט)ׁשפכּת לֹו והנחֹותי מנּוחה איׁש יהיה הּוא ל נֹולד בן הּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּבימיו: יׂשראל על אּתן וׁשקט וׁשלֹום ׁשמֹו יהיה ׁשלמה ּכי מּסביב הּוא (י)אֹויביו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ



הים  איי י 
על  מלכּות ֹו ּכּסא והכינֹותי לאב לֹו ואני לבן ּלי יהיה והּוא לׁשמי בית ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָיבנה

עֹולם: עד אלהי(יא)יׂשראל ה' ּבית ּובנית והצלחּת עּמ ה' יהי בני עּתה ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
:עלי ּדּבר את (יב)ּכאׁשר ולׁשמֹור יׂשראל על ויצּו ּובינה ׂשכל ה' ּל יּתן א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

:אלהי ה' הּמׁשּפטים (יג)ּתֹורת ואת החּקים את לעׂשֹות ּתׁשמֹור אם ּתצליח אז ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֻ
ּתחת: ואל ּתירא אל ואמץ חזק יׂשראל על מׁשה את ה' צּוה והּנה (יד)אׁשר ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ולּנחׁשת  ּכּכרים אלפים אלף וכסף אלף מאה ּכּכרים זהב ה' לבית הכינֹותי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹבעניי
ּתֹוסיף: ועליהם הכינֹותי ואבנים ועצים היה לרב ּכי מׁשקל אין ועמ(טו)ולּברזל ְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
מלאכה: ּבכל חכם וכל ועץ אבן וחרׁשי חצבים מלאכה עׂשי לּזהב (טז)לרב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

:עּמ ה' ויהי ועׂשה קּום מסּפר אין ולּברזל ולּנחׁשת לכל (יז)לּכסף ּדויד ויצו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
בנֹו: לׁשלמה לעזר יׂשראל מּסביב (יח)ׂשרי לכם והניח עּמכם אלהיכם ה' הלא ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ

עּמֹו: ולפני ה' לפני הארץ ונכּבׁשה הארץ יׁשבי את ּבידי נתן ּתנּו(יט)ּכי עּתה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
להביא  האלהים ה' מקּדׁש את ּובנּו וקּומּו אלהיכם לה' לדרֹוׁש ונפׁשכם ְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלבבכם

פ  ה': לׁשם הּנבנה לּבית האלהים קדׁש ּוכלי ה' ּברית ארֹון ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹאת
בדהי"אואחרי עזרא ממשיך (כ"ג:א)כן

להגיד אחד זקן בפסוק ◌ֵ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְודויד
על  בנוֹ  ׁש ֹלמה את ויּ מל! ימים ◌ַ◌ְֹ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ְ◌ַ◌ַ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ְושׂ בע

א ישׂ ראל  דפרק מעשים כל כולל והוא , ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌
שלמה  המלכת בעד דמדבר מלכים, דספר

אדניהו. ומרד

לֹו:(א) יחם ולא ּבּבגדים ויכּסהּו ּבּימים ּבא זקן ּדוד  ְֶַוהּמל�ִֶָ�ֵָ�ַָָ�ְִַַ�ֻ�ְְִַָ�ִֹ�ַֽ
בימים  בא – זקן

זקן והּמ ל! זקנה,דּ וד של מציאות היינו ְ◌ַ◌ֶ◌ֶ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֵ◌
והקמטת  השער מלובן נראה שהיה

כחו  חלש וגם זקנה, סימני ועוד הפנים

למטה, בּ יּ מים ונפל בימים בּ א זקן 1שהיה ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌
שנה  שבעים חי בּ בּ גדים ,2שכבר כי ויכּס הוּ  ַ◌ְ◌ַ◌%◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌

עברו  כי ועוד יותר, הקור מרגיש שזקן דרך

במיתות  צרות וגם רבות, מלחמות עליו

גורם  זה וכל ואבשלום, תמר אבנר

ולפיכך  הגוף, יחם לחלישות לוֹ בשרווֹלא ְ◌ִ◌ַ◌
יועילו  ולא חום, מוסיפים הבגדים אין כי

לפיכך  הגוף, של עצמי חום יש  אם אלא

מצד  שיחממהו דבר עבדיו לו בקשו

שבו  הפשט.3חמימות לפי הוא זה כל ,

לו  יחם ולא בבגדים ויכסהו
דרשואך ס"ב:)חז"ל יוסי (ברכות רבי אמר

הבגדים  את המבזה כל חנינא ברבי

שנאמר מהם, נהנה אינו דּ וד סוף ◌ִ◌ָ◌ֶ◌ֶ◌ַ◌ְוהּמ ל!
בּ יּ מים זקן  בּ בּ גדים בּ א יחם ויכּס הוּ  וֹלא ָ◌ֵ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ַ◌%◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַ◌
הוא מהרש"א ,לוֹ  דהדיוק מפרש שם ח"א

יחם, ולא ויכסהו אלא הל"ל דלא משום

.1Chronological age.2 דוד לעשות 3.מצודת יכולים היו בתולה לנערה הוצרכו למה ק"ק
לו. ויחם חמימות יהיה ואז בחדרו מדורה



א פרק - ב א מלכים פסוק א |

א  פרק

אחאב (א) מֹות אחרי ּביׂשראל מֹואב :וּיפׁשע ְִַַ�ָ�ְְִָ�ֲֵַ
ֵ�ְַָֽ
בישראל  מואב ויפשע

מרידה ויּ פׁש ע  אחרי 1ענין בּ ישׂ ראל מוֹ אב ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ָ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌ַ◌ֲ◌ֵ◌
אחאב  עבדים מוֹ ת היו מאז כי ַ◌ְ◌ָ◌

מרדו. אחאב מות ואחרי לישראל

אחאב  של עונשו  תחילת
אמיתת מדתלה מואב פשיעת הכתוב

היה  שאחאב משמע אחאב

עונשו. תחילת היה ושזה זו, לעונש הגורם

בחייו  עונשו יבוא שלא הבטיח ה' והנה

ואמר תשובה, שעשה (מ"א מחמת

מלּ פני,כ"א:כ"ט) אחאב נכנע כּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ָ◌ִ◌ָ◌ֲהראית

בּ ימיו, הרעה אביא ֹלא מּפ ני נכנע כּ י ◌ָ◌ָ◌ְ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ַ◌ָ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ִ◌ַ◌ַיען

ועכשיו  בּ יתוֹ , על הרעה אביא בנוֹ  ◌ֵ◌ַ◌ָ◌ָ◌ָ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִבּ ימי

ראוי  היה דאחזיהו ועוד התחיל. שמת

בעצמו  שעשה החטאים מחמת לעונש

א' מלכים סוף נ"ד)כדכתיב (כ"ב:נ"ג,

מאביו  יותר .2שחטא

וּיאמר (ב) מלאכים וּיׁשלח וּיחל ּבׁשמרֹון אׁשר ּבעלּיתֹו הּׂשבכה ּבעד אחזיה ִַוּיּפלְֲַֹ�ְַָ�ְַָ�ֲִַָָ�ֲֶ�ְְֹ
ַ�ְִַַַָ�ְַָ�ִַ�ֶֹ
זה אלה  מחלי אם־אחיה עקרֹון אלהי זבּוב ּבבעל דרׁשּו לכּו ס :ם  ֲֵֶ�ְ�ְִ�ְַ�ְַ�ֱֵֹ�ְֶ�ְִֶ
ֳִֵֶ�ֶֽ

אחזיהו  נפילת
ה�בכהויּ ּפ ל בּ עד הנעשה אחזיה סתימה ַ◌ִ◌ֲֹ◌ַ◌ְ◌ָ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ָ◌

בה  שמניחים וערב, שתי דקים מעצים

כמין  ועשויה התחתון, בבית להאיר נקבים

והיתה3שבכה  ברצפת בּ , שהיתה ארובה ַ◌
בּ ׁש מרוֹ ן עליּ תוֹ  שלא ,אׁש ר במקום זה והיה ֲ◌ִ◌ָ◌ֲ◌ֶ◌ְ◌ְֹ◌

זה  והיה שם, רגיל היה כי ליפול, ראוי היה

זרה  עבודה על סקילה נעשה ויּ חל 4עונש ַ◌ָ◌ַ◌
בתשובה  שב לא זה ובכל אלא 5חולה, ,

מלאכים  אלהם שלוחים,ויּ ׁש לח ויּ אמר ַ◌ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ָ◌ִ◌ַ◌ֶֹ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌

זבוּ ב  בּ בעל דרׁש וּ  זרה לכוּ  עבודה ׁש ם ְ◌ִ◌ְ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֵ◌

עקרוֹ ן  זה ,אֹלהי מחלי אחיה זה אם והיה , ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌
שישלח  ישראל, כבוד חילול וגם ה', חילול

על  זה ועשה זרה. עבודה אל לדרוש המלך

צידונית שהיתה אמו ט"ז:ל"א)דרך .(מ"א

זב  לבעל או דרשו העתיד בעד – וב
תפילה 

הים עיין הפסוק איי על תולדות פרשת

כ"ה:כ"ב) ה',(בראשית את לדרׁש  ◌ֶֹ◌ְ◌ִ◌ֶ◌ֵ◌ַוּת ל*

שם 1. רש"י וע"ע י:י"ט, דהי"ב ציון רלב"ג 2.מצודת יעקב 3lattice.4.עיין קהלת

מלבי"ם 5.



הים  איי ב 
תיבת  בביאור מחלוקת שם דביארנו

תהא דרש"י "לדרש", מה לה שיגיד פירש

שרצתה  דבר, לדרוש דהוא היינו בסופה,

מחמת  הדבר בסוף יהיה מה לדעת רבקה

הבנים, מלשון ורמב"ן רציצת דהוא מפרש

והנה הר"ן תפילה. ב)דרשות מביא (דרוש

לא  דכאן כרמב"ן, דלא דידן מפסוק ראיה

לדעת  שרצה ורק תפילה, שום אחזיהו בקש

הפסוק  פשטות כדמשמע בסוף, יהיה מה

זה  מחלי אחיה דבר אם דלא לומר ואפשר . ִ◌ֶ◌ְ◌ֶ◌ֵ◌ֳ◌ִ◌ֶ◌
אמר  אז לה', דרישה בעד אלא רמב"ן

לעבודה  דדרש כאן אבל תפילה, על דמורה

בעד  דרישה דהוא דיודה אפשר זרה,

בקשת  כאן דגם לומר אפשר אך העתיד.

שירפא, זבוב לבעל שיתפלל היה אחזיהו

לה. שיתפלל שייך זרה בעבודה דהמאמין

מל־ׁשמרֹון (ג) מלאכי לקראת עלה קּום הּתׁשּבי אל־אלּיה ּדּבר ה' ְִֵ�ֲ�ִ�ְִַ�ִֵֶָ�ִֶ��ְַַּומלא
ְֲֵַַ�ְֶֶֹֽ�
זבּוב  ּבבעל לדרׁש הלכים אּתם ּביׂשראל אין־אלהים המּבלי אלהם 
ְַ�ְַֹ�ְִִ�ְֹֽ�ֵֶַ�ְְִָ�ֱִֵֹ�ְִִֶַֽ�ֲֵ�ְֵַודּבר

עקרֹון  :אלהי ֱֵֹ�ְֶֽ
שומרון  מלך מלאכי לקראת קום

אליּ הוּ מלא& אל דּ בּ ר אליהו ה' הוא ַ◌ְ◌ַ◌ִ◌ֶ◌ֶ◌ֵ◌ִ◌ָ◌
שהשיב הּת ׁש בּ י  תשובה מלשון ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌

שבשמים  לאביהם ישראל עלה ,6את ◌ֵ◌ֲקוּ ם
מלאכי ולא לקראת המלאכים אל דבר ִ◌ְ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֲ◌ֵ◌

ששלחם  המלך הלכו 7אל שהם דבמה ,

מודים  היו זרה, העבודה מן לדרוש

על  מיתה וחייבים אמת, זרה שהעבודה

כמ"ש זרה)רמב"ם זה עבודה ועוד (ב:ו ,

שהם  ומה עבירה, לדבר שליח דאין

אמר  ולפיכך לעצמם, עושים הם עושים

המלך  לדברי ששמעו מה על תוכחה להם

זבוב, לבעל ׁש מרוֹ ןוהלכו כאן מל& נקרא ֶ◌ֶ◌ְֹ◌
לרחקו  כדי ישראל מלך ולא שומרון מלך

אצל  מצינו וכן מעשיו, מחמת מישראל

נבות במעשה כ"א:א)אחאב דנקרא (מ"א

את  להזכיר אפילו רצה ולא שומרון, מלך

אלהם שמו, זה ודבּ ר שיאמר נאמר לא ְ◌ַ◌ֵ◌ֲ◌ֵ◌ֶ◌
ה'. בשם

בישראל  אלהים אין המבלי
בּ ישׂ ראל המבּ לי אֹלהים משום אין וכי ַ◌ִ◌ְ◌ִ◌ֵ◌ֱ◌ִ◌ְ◌ִ◌ְ◌ָ◌ֵ◌

בישראל  אלהים ◌ֶ◌ַאּת ם שאין
עקרוֹ ן  אֹלהי זבוּ ב בּ בעל לדרׁש  ,הלכים ְֹ◌ִ◌ִ◌ְ◌ְֹ◌ַ◌ַ◌ְ◌ֱ◌ֵ◌ֶ◌ְ◌

לא  ומדוע בישראל, אלהים יש הלא

בנביאיו  ועיין8דרשתם הים . (מ"א איי

העיקרים בשםכ"ב:מ) בימים ספר דודאי

של  הרע היצר דהיה רק בה', האמינו ההם

אחריו, שנמשכו חזק כ"כ זרה עבודה

לו  היה דמ"מ אליהו להם טען ולכן

שיחזרו  כדי כך והוכיחם ה'. את לדרוש

כמ"ש תשובה)רמב"ם בתשובה ...(ד:ב

עד  לישראל הוכיחו הנביאים כל וכן

בתשובה. שחזרו

י"ז 6. לפרק הקדמה מ"א הים איי מלבי"ם 7.עיין על8.עיין פרש"י כעין והוא דוד. (שמות מצודת

בּ מצרים י"ד:י"א) קברים אין ◌ִ◌ַ◌ְ◌ִ◌ְ◌ִ◌ָ◌ְ◌ֵ◌ִ◌ְ◌ִ◌ַהמבּ לי




