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פרקים ז-י ,ביסוס הממלכה
נקודות והצעות להוראה

תכנים מרכזיים
א-ז :תכניתו של דוד לבנין המקדש – לאחר ששקטו המלחמות

הוראת הפרק פרק זה הוא פרק ארוך ,ויש להבהיר את תוכנו .הצעתנו היא ללמוד מתוך הפסוקים

הראשונות ,ודוד התבסס במלכותו ,ביקש דוד לבנות את בית המקדש;

את תחילת הפרק בפסוקים א-ז ,ואילו את שאר הפרק להסביר בעל פה ובקצרה ,תוך תשומת לב

ֹלהים יֹ ֵשב
יֹושב ְבבֵ ית אֲ ָרזִ ים ,וַאֲ רֹון הָ אִ -
דברי דוד לנתןְ " :ראֵ ה נָא! אָ נֹכִ י ֵ

לפסוקים המרכזיים.

ֲשה כִ י ה' ִעמָ ְך"!
ְבתֹוְך הַ י ְִריעָ ה"?! ותשובת נתן" :כֹל אֲ ֶׁשר ִב ְלבָ ְבָך לֵ ְך ע ֵ

" ַו ְי ִהי בַ לַ ְילָ ה ַההּוא" חז"ל למדו מפסוק זה את מעלת דוד ,שהיה זריז במלאכתו ומסור לה' ,ועל

;אך באותו הלילה מצווה ה' את נתן לעצור בעד דוד ,שעדיין לא הגיע

כן היה צורך לעצור בעדו ,שאלמלי כן היה כבר מתחיל בעבודה עוד באותו לילה" :אמר רבי חנינא

הזמן לבנין הבית ,וכשם שבימי המדבר ,או בימי שילה ,הקב"ה יכול היה

בר פפא :אמר לו הקב"ה לנתן :האדם הזה שאני משלחך אצלו ,מהיר הוא! שמא ישכור פועלים ונמצאתי
מפסידו .מהר ואמור לו :לא אתה תבנה הבית .רבי סימון אומר :האדם הזה שאני משלחך אצלו ,נדרן

ּוב ִמ ְשכָן" ולא ב"בֵ ית אֲ ָרזִ ים" ,כך גם כעת.
לשכון " ְבאֹהֶׁ ל ְ

הוא! כענין שנאמר "אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי" ,שמא יאמר איני אוכל ואיני

ח-יז :הבטחת ה' לדוד שבנו יבנה את בית המקדש ,והבשורה למלכות

שותה עד שאעשה כך ,ונמצאתי מפסידו (ילקוט שמעוני ,קמג)

יתָך ּו ַמ ְמלַ כְ ְתָך עַ ד עֹולָ ם"!..כִ ְסאֲ ָך
בית דוד שתכון עד עולםְ " ,ונ ְֶׁא ַמן בֵ ְ

מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? לשאלה זו אין תשובה מפורשת בפרקנו .אמנם בספר דברי

י ְִהיֶׁה נָכֹון עַ ד עֹולָ ם"!
יח-כט :דוד עומד לפני ה' בתפילת תודה נרגשת ומרוממת.." :אַ ָתה ה'
יתה אֶׁ ת אֹ זֶׁן עַ ְב ְדָך לֵ אמֹר בַ יִת אֶׁ ְבנֶׁה-לָ ְך עַ ל כֵן
צְ בָ אֹות אֹ-להֵ י י ְִש ָראֵ ל ג ִָל ָ

הימים נאמר בצוואת דוד לשלמה" :אֲ נִ י הָ יָה ִעם ְלבָ ִבי ִל ְבנֹות בַ יִת ְל ֵשם ה' אֹ-להָ יַ ,וי ְִהי עָ לַ י ְדבַ ר ה'
ית ל ֹא ִת ְבנֶׁה בַ יִת ִל ְש ִמי כִ י ָד ִמים ַר ִבים ָשפַ כְ ָת אַ ְרצָ ה
ּומ ְלחָ מֹות גְ דֹלֹות עָ ִש ָ
לֵ אמֹר ָדם לָ רֹב ָשפַ כְ ָת ִ
ְלפָ נָי"..
בית דוד וכסא דוד שני ביטויים אלו משמעותיים מאד בפרק ,אשר בו הבטחה גדולה לבית דוד- ,

ּ...ומ ִב ְרכ ְָתָך ְיב ַֹרְך
ָמצָ א עַ ְב ְדָך אֶׁ ת ִלבֹו ְל ִה ְתפַ לֵ ל אֵ לֶׁ יָך אֶׁ ת הַ ְת ִפלָ ה הַ ז ֹאת ִ

בניו והמשך משפחתו  -שיהיו משפחת המלוכה בישראל" :ו ְִהגִ יד ְלָך ה' כִ י בַ יִת ַי ֲע ֶׁשה ְלָך ה" .הביטוי

בֵ ית-עַ ְב ְדָך לְ עֹולָ ם"..

"כסא דוד" גם הוא מופיע בהקשר לאותה הבטחה" :כִ ְסאֲ ָך ,י ְִהיֶׁה נָכֹון עַ ד עֹולָ ם" .אנו מכירים ביטויים
ְרּושלַ יִם
אלו במקורות רבים נוספים ,וכגון הנזכר בתפילה בברכת "בונה ירושלים"ִ " :ת ְשכֹון ְבתֹוְך י ָ
ִע ְירָך כַאֲ ֶׁשר ִדבַ ְר ָת וְכִ סֵ א ָדוִד עַ ְב ְדָך ְמ ֵה ָרה ְבתֹוכָּה ָתכִ ין".

ביסוס

משימה לתלמידים אפשר לבקש מהתלמידים לסמן את כל הפעמים בהן מופיעה המילה 'בית'

הממלכה

(והטיותיה) בפרק ,ולמיין את המופעים למשמעות בית לדוד  /בית לה

'.

פרק זה יילמד באופן כללי.
א-יד :דוד מבסס את ממלכתו ויוצא למלחמות כנגד כל האויבים
המאיימים על עם ישראל ממערב (פלשתים) ,מדרום (אדום ועמלק)

פרק בינלאומי בפרק זה מתוארות מלחמות דוד במרחב הבינלאומי .מלחמות אלו מבססות את
הבטחון וההגנה של ממלכת דוד ,מרחיבות את גבולותיה ,ומקנות לו " ֵשם" בקרב גויים רבים.
שמונה עמים נזכרים בפרק ,ובכל אחד מהם התרחשות שונה :פלשתים ,מואב ,ארם-צובה ,ארם-
דמשק ,חמת ,עמון ,עמלק ,אדום .ריבוי ההתרחשויות במרחב הגיאוגרפי-מדיני קשה להבנה

כיבושי
דוד

וממזרח (מואב עמון והארמים) .בחלק מהמקומות שכבש דוד (ארם-

לתלמידים צעירים ,ועל המורה לתווך את הפרק ולארגן את המידע בצורה בהירה וכללית ,בשיעור

דמשק ,אדום) הוא משעבד אותם על ידי השארת "נְ צִ ִבים" במקום.

אחד ולא יותר .כלי הארגון המרכזי הוא מפת האיזור ,כדוגמה המצ"ב מאתר "דעת"  -מפת כיבושי

במלחמותיו שלל דוד שלל רב ,ועל אלו נוספה מתנתו של תעי מלך חמת
ּוביָדֹו ,הָ יּו כְ לֵ י-כֶׁסֶׁ ף
אשר שלח את בנו להודות לדוד על הכאת הארמים " ְ
ח

ּוכְ לֵ י-זָהָ בּ--וכְ לֵ י נְ חֹ ֶׁשת" .את אלו כאלו " ִה ְק ִדיש הַ ֶׁמלֶׁ ְך ָדוִד לַ ה'" כדי לבטא
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ַּיֹושע ה' אֶׁ תָ -דוִד ְבכֹל אֲ ֶׁשר
את הכרתו כי ה' בעזרו כנאמר בפסוק יד" :ו ַ

דוד .הסבר באמצעות המפה ה וא פשוט .המפה מבהירה ,לדוגמה ,מדוע נחלצו שבטי ארם אלו
לעזרת אלו .הארמים היו קואליציה של שבטים חזקים אשר היו מורכבים ממלכויות אזוריות
הסמוכות זו לזו ומסייעות זו לזו (ארם-צובה ,ארם-דמשק ,ארם-נהריים ,ארם-מעכה ,ארם בית-
רחוב) .מנגד ,הם היו אויביו המרים של תעי מלך חמת מצפון ,ולפיכך ברור גם מדוע שלח תעי
ּולבָ ְרכֹו עַ ל אֲ ֶׁשר נִ ְלחַ ם בַ הֲ ַד ְדעֶׁ זֶׁר ַו ַּיכֵהּו".
לדוד " ִל ְשאָ ל לֹו ְל ָשלֹום ְ

הָ לָ ְך" .

ּומל ֹא ַה ֶחבֶ ל ְל ַהחֲ יֹות" יחס חריג וקשה זה מעורר תמיהה ,והדעת
"וַיְ ַמ ֵּדד ְשנֵּי חֲ בָ ִלים ְל ָה ִמית ְ

טו-יח :ממשלת דוד – מלכותו של דוד נכונה בידו ,והכתוב מתאר אותה

מבקשת להבין את המניע על אף שלא נזכר במפורש בכתוב .אפשר שיש ללמוד מכאן על היות

במיליםַ " :וי ְִהי ָדוִד עֹ ֶׁשה ִמ ְשפָ ט ּוצְ ָד ָקה ְלכָל עַ מֹו"; הממלכה מאורגנת

מואב מציק מר ואכזר לישראל (עי' לדוגמה תהלים פרק פג פס' ה-ז) ,ואילו בחז"ל (מובא ברש"י)

באמצעות בעלי תפקידים ושרים :יואב בן צרויה על הצבא ,שריה
הסופר ,צדוק ואחימלך הכהנים.

נאמר " לפי שהרגו את אביו ואת אמו ואחיו ,שנאמר "וינחם את פני מלך מואב" (שמ"א כב ד) ולא
מצינו שיצאו משם"..
ּוצ ָד ָקה ְלכָל עַ ּמֹו" זהו פסוק חשוב המלמד על הייעוד הראוי של המלך ,הדואג לכל עמו
" ִמ ְשפָ ט ְ
לעשות משפט וצדקה ,ואין לבו מתנשא על אחיו בשעת גדלותו .ביטוי זה נזכר גם בהגדרת ייעודו
של אברהם אבינו (בראשית יח יט)

א-ד :ציבא ומפיבשת לאחר ביסוס ממלכתו נפנה דוד לבקש שאר וזכר

מילה – זו מילה! לפרקנו יש רקע חשוב והכרחי ,והוא מחזיר אותנו לספר שמואל א לימים בהם

לבית שאול כדי לעשות עימו חסד "בַ עֲבּור יְהֹונ ָָתן" (ר' הרחבה); דוד שולח

דוד עודנו משמש לפני שאול :עם הצלחותיו של דוד באה רוח רעה אל שאול אשר היה "עוין את

לברר אצל ציבא עבד שאול ,וציבא מגלה כי "עֹוד בֵ ן לִ יהֹונ ָָתן ְנכֵה ַרגְ לָ יִם"
החסד עם והוא מתגורר בבית מכיר בן עמיאל.
מפיבשת

ה-יג :החסד – דוד קורא למפיבשת ,ומפיבשת בא אצלו בפחד גדול;
דוד מרגיע אותו – "אַ לִ -ת ָירא! כִ י עָ שֹה אֶׁ ע ֶׁשה ִע ְמָך חֶׁ סֶׁ ד בַ עֲבּור יְהֹונ ָָתן

דוד" ,ואילו יהונתן אהב את דוד אהבת נפש ,ובענווה רבה תמך בו ,עודד אותו ,ואף מילט אותו
מיד שאול .בתוך ההתרחשות הזו נכרתת ברית הדדית בין דוד ליהונתן ,ובמילים מפורשות מבקש
יהונתן כי בעתיד ,ולאחר שימלוך ויושבתו אויביו ,ינהג דוד בחסד עם זרעו" :וְל ֹא ַתכְ ִרית אֶׁ ת חַ ְס ְדָך
יתי עַ ד עֹולָ ם" (שמ"א כ טו) "אֲ ֶׁשר נִ ְשבַ ְענּו ְשנֵינּו...ה' י ְִהיֶׁה בֵ ינִ י ּובֵ ינֶָׁך ּובֵּ ין ַז ְר ִעי ּובֵּ ין זַ ְרעֲ ָך
ֵמ ִעם בֵ ִ
עַ ד-עֹולָ ם( .שם ,פס' מב)  .דוד איננו שוכח לרגע את הברית ,וברגע שהממלכה נכונה בידו הוא

ט

אָ ִביָך"; איתור שתי הטובות שעושה דוד עם מפיבשת " .1 :וַהֲ ִשב ִֹתי לְ ָך,

נֹותר ְלבֵ ית ָשאּול" כדי לעשות "חֶׁ סֶׁ ד בַ עֲבּור יְהֹונ ָָתן" .זוהי התנהגות אצילית המלמדת
מבקש " ַ
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אֶׁ ת-כָל ְש ֵדה ָשאּול אָ ִביָך" " .2וְאַ ָתה ת ֹאכַל לֶׁ חֶׁ ם עַ ל שֻׁ לְ חָ נִ י ָת ִמיד";

על מחויבות עמוקה לברית אשר נכרתה בזמנים עברו ,שהיו קשים לדוד.

מפיבשת אשר חושב עצמו לבלתי ראוי כלל אל מול המלך משיב למלך

מפיבשת ואיש בשת נזכיר לתלמידים את

בהכנעה גדולה; דוד מצווה את ציבא לעבוד עבור מפיבשת בנחלותיו

ההבדל בין שני האישים :הראשון נכדו של

אשר השיב לו ומפיבשת הופך להיות לאחד מבאי ביתו של דוד,

שאול שהתגלה כעת ,ואילו השני בנו של

ירּושלַ ִם כִ י עַ ל-שֻׁ ְלחַ ן הַ ֶׁמלֶׁ ְך ָת ִמיד הּוא אֹ כֵל".
ָ
ֹשת יֹ ֵשב ִב
ּומ ִפיב ֶׁ
" ְ

שאול ,שאותו כבר פגשנו בתחילת הספר.

חידת התמצאות :מדוע היה מפיבשת נכה רגלים? איתור התשובה בפרק ד" :בֶׁ ן חָ ֵמש ָשנִ ים ָהיָה
ְבב ֹא ְשמֻׁ עַ ת ָשאּול וִיהֹונ ָָתן ִמּיִ זְ ְרעֶׁ אל ו ִַת ָשאֵ הּו אֹ ַמנְ תֹו ו ַָתנֹס ַוי ְִהי ְב ָח ְפזָּה לָ נּוס וַּיִ פֹ ל וַּיִ פָ סֵ ַח".
מכיר בן עמיאל נזכר גם בהמשך הספר והוא אחד המנהיגים המקומיים בעבר הירדן מזרחי.

ביסוס

א-ה :מעשה המשלחת לחנון – במות נחש מלך עמון ביקש דוד לעשות

חסד עם נחש?! המעשה של דוד מעור תמיהה רבה .ראשית ,לא מצינו בשום מקום בכתוב מה

חסד עם חנון בנו ,כנגד חסד שעשה אביו המת עמדו (ר' הרחבה)

היה החסד של נחש עם דוד ,אך תמוה מכך הוא עצם היחס של דוד אל נחש .הלא אנו מכירים

"וַּיִ ְשלַ ח ָדוִד ְלנַחֲ מֹוַ ...ו ָּיבֹאּו עַ ְב ֵדי ָדוִד אֶׁ ֶׁרץ ְבנֵי עַ מֹון"; שרי חנון משכנעים

את נחש העמוני ממלחמותיו בשאול (שמ"א יא א-ב; יב יב) .נחש היה אויב קשה של עם ישראל

אותו כי כוונת המשלחת איננה לכבד את זכר נחש אלא "בַ עֲבּור חֲ קֹר

הממלכה

ּולהָ ְפכָּה ָשלַ ח ָדוִד אֶׁ ת עֲבָ ָדיו אֵ לֶׁ יָך"! ולפיכך מחליט
ּול ַרגְ לָ ּה ְ
אֶׁ ת הָ ִעיר ְ

וכיצד מבקש דוד לגמול לו חסד? במדרש חז"ל מובא כי דוד ביקש לגמול חסד על טובה פרטית
שעשה נחש עם משפחתו שעה שנמלטו מיד שאול" :אמר רבי אלעזר בן פדת מה חסד עשה
נחש עם דוד? אלא כשהיה דוד בורח מן שאול ,הלך דוד וכל בית אביו אצל בני מואב...עמד מלך

המלחמה

חנון לבזותם מאד " ַו ְיגַלַ ח אֶׁ ת חֲ צִ י זְ ָקנָם וַּיִ כְ רֹת אֶׁ ת ַמ ְדוֵיהֶׁ ם (בגדיהם,

בעמון

מלשון מדים) בַ חֵ צִ י"; משראה דוד כי האנשים "נִ כְ לָ ִמים ְמאֹד" הורה להם:

אצל נחש מלך בני עמון .שלח מלך מואב ואמר לנחש שמא בא אצלך אחד מאחי דוד? אמר לו

ְש ְב ֶׁתם".
" ְשבּו ִב ֵירחֹו עַ ד יְצַ ַמח זְ ַקנְ כֶׁם ו ַ

לא ,ושמרו עד שבא דוד ,לכך אמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש" .בכל מקרה ,נסיון זה של

ּומאָ חֹור" – משהבינו אנשי עמון כי פעולתם
ו-ידִּ " :מ ְלחָ ָמה ִמפָ נִ ים ֵּ

דוד לעשות חסד עם הממלכה העוינת לא עלה יפה ,ובעצת עבדיו החליט נחש לבזות את

מובילה למלחמה הזעיקו לעזרתם  33אלף לוחמים מארבע עמים

המשלחת ואת כבוד ישראל.

שכנים :ארם-צובה ,ארם בית רחוב ,מעכה ,וארץ טוב; יואב בן צרויה

נלחמים על הכבוד המלחמה המתוארת בפרק מתפתחת כתגובה למעשה :חנון ביזה את שליחי

שיצא לערוך מלחמה ברבת עמון "פֶׁ ַתח הַ ָשעַ ר" מצא עצמו לכוד בין

דוד ,ודוד הגיב על כך בתגובה צבאית .ארם באו לעזרת עמון וכך התלקחה מלחמה בינלאומית.

ובארם

י
()2

הכוחות היוצאים אליו מתוך העיר לבין שבטי ארם ,שבאו לסייע מאחור
ְתה
ּומ ֲע ָכה ..בַ ָש ֶׁדה"; בראות יואב "כִ י הָ י ָ
"אֲ ַרם צֹובָ א ְּורחֹוב ו ְִאיש-טֹוב ַ
ּומאָ חֹור" ,הוא מחלק את הכוחות בינו לבין
אֵ לָ יו ְפנֵי הַ ִמ ְלחָ ָמה ִמפָ נִ ים ֵ
אבישי ונערך ללחימה בשתי הגזרות ,תוך שהוא מחזקו בדברי ערבות
ֹאמר ִאם ֶׁתחזַק אֲ ָרם ִמ ֶׁמנִ י וְהָ י ִָתה ִלי ִלישּועָ ה ו ְִאם ְבנֵי
הדדית ואמונה" :וַּי ֶׁ

מואב והרג לאביו ולאמו ולאחיו של דוד ולא נשתייר מהם אלא אח אחד וברח ממלך מואב והלך

שיקולים של עמידה על כבוד ,ושימור הרתעה הם שיקולים לאומיים אשר משפיעים על מעמדו
של העם ועל בטחונו .בהמשך הפרק אנו למדים כי בני עמון ומלכי ארם פחדו והורתעו מכוחו של
עם ישראל.
השימוש במפה המערכה הראשונה כנגד רבת עמון ,וכנגד שבטי ארם הסמוכים שנחלצו לעזרה
("ארם בית רחוב"" ,ארם דמשק"" ,ארם צובה" וארם "מעכה") .למערכה השניה נזעקים גם
"אֲ ָרם אֲ ֶׁשר ֵמעֵ בֶׁ ר הַ נָהָ ר" השוכנים בין הפרת לחידקל ("אֲ ַרם נַהֲ ַריִם") .ניתן להשתמש במפות

ּובעַ ד עָ ֵרי
הֹושיעַ לָ ְך .חֲ זַק וְנִ ְתחַ זַק ְבעַ ד עַ ֵמנּו ְ
עַ מֹון יֶׁחֶׁ זְ קּו ִמ ְמָך וְהָ לַ כְ ִתי ְל ִ

התנך באתר הרצוג ולהגדיר את המקומות המבוקשים על המפה .מקומה של רבת עמון באותו

ֲשה הַ ּטֹוב ְבעֵ ינָיו"! יואב מצליח להניס את צבא ארם וכאשר
אֹלהֵ ינּו ַוה' ַיע ֶׁ

המקום בו נמצאת כיום בירתה של ירדן ונושאת אותו השם ("עמאן").

בני עמון רואים זאת הם נסוגים חזרה ומתבצרים בעירם.

חזק! כאשר חצה יואב את הכוחות בינו לבין אבישי הוא נושא דברי חיזוק ואמונה ,וראוי

טו-יט :המערכה נגד שבטי ארם עתה נערכים שבטי ארם למערכה

להשתהות בהם .ארבע פעמים מופיע השורש ח,ז,ק בדברי יואב .ראשית ,אם יחזק האויב יבואו

שניה ,והפעם מגייסים גם את שבטיהם "אֲ ֶׁשר ֵמעֵ בֶׁ ר הַ נָהָ ר" ובראשם

איש לעזרת רעהו לישועה ,ושנית ,כי בכוחם עצמם להתחזק יחד למען העם ולמען ארץ ה'" :חֲ זַק

"שֹובַ ְך ַשר-צְ בָ א הֲ ַד ְדעֶׁ זֶׁר"; זוהי מערכה גדולה וקשה אליה יוצא דוד

ּובעַ ד עָ ֵרי אֹלהֵ ינּו"! אולם בזאת לא תמו דברי יואב לאבישי .חתימת דבריו
וְנִ ְת ַחזַ ק ְבעַ ד-עַ ֵמנּו ְ

עצמו עם "כָל י ְִש ָראֵ ל ַו ַּי ֲעבֹר אֶׁ ת הַ ּי ְַר ֵדן"; דוד מכה בארמים מכה קשה

היאַ " :וה' ַי ֲע ֶׁשה הַ ּטֹוב ְבעֵ ינָיו"! האדם צריך להכיר כי על אף השתדלותו לפעול כפי כוחו אין

ומרתיעה " ְשבַ ע ֵמאֹות ֶׁרכֶׁב וְאַ ְרבָ ִעים אֶׁ לֶׁ ף פָ ָר ִשים...וַּיִ ְראּו כָל הַ ְמלָ כִ ים כִ י

הדברים תלויים רק בו ,ותוצאת המעשים נתונה בידי שמים.

הֹושיעַ עֹוד אֶׁ ת ְבנֵי
נִ גְ פּוַ ..וּי ְַש ִלמּו אֶׁ ת-י ְִש ָראֵ ל ַוּיַעַ ְבדּום ..וַּיִ ְראּו אֲ ָרם ְל ִ

מה עלה בגורל רבת עמון? בשלבים המתוארים בפרקנו המלחמה אשר החלה כנגד

עַ מֹוןֹ ".

המתבצרים ברבת עמון הוסטה והתפתחה למלחמה כוללת כנגד שבטי ארם בצפון .השלב הבא
התרחש כעבור שנה והוא מתואר בתחילת פרק יא " ַוי ְִהי ִל ְתׁשּובַ ת ַה ָּׁשנָּׁה...וַיִ ְׁשלַ ח ָּׁדוִד אֶ ת יֹואָּׁ ב..
ַוי ְַׁש ִחתּו אֶ ת ְבנֵי עַ ּמֹון וַ ָּׁיצֻרּו עַ ל ַרבָּׁ ה" ובהמשך בפרק יב (פס' כו-לא) – " וַיִ לָּׁ חֶ ם יֹואָּׁ בְ ,ב ַרבַ ת ְבנֵי עַ ּמֹון וַיִ ְלכֹּד
אֶ ת ִעיר ַה ְּמלּוכָּׁהַ ..ויֶאֱ סֹּף ָּׁדוִד אֶ ת כָּׁל ָּׁהעָּׁ ם ַויֵלֶ ְך ַרבָּׁ ָּׁתה וַיִ לָּׁ חֶ ם בָּׁ ּה...וַיִ ַקח אֶ ת עֲטֶ ֶרת ַמ ְלכָּׁם ֵמעַ ל ר ֹּאׁשֹו...וְאֶ ת

ָּׁהעָּׁ ם אֲ ֶׁשר בָּׁ ּה הֹוצִ יא וַי ֶָּׁשם בַ ְּמג ֵָּׁרה ּובַ חֲ ִרצֵ י ַהבַ ְרזֶל ."..סיפור המערכה השניה כנגד עמון הוא גם סיפור
המסגרת למעשה דוד ובת שבע ,אשר ארע במהלכו.

