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Chagai and the Challenge of Applied Prophecy 

 

I .פרק א ספר חגי 
יֹוםִֶּאָחדִַּלֹחֶדשב ִּ)א(  יִּבְׁ ש  ָיֶושִַּהֶמֶלְךִַּבֹחֶדשִַּהש  ָדרְׁ םִּלְׁ ַתי  ַנתִּשְׁ   שְׁ

 ְבַיד ַחַגי ַהָנִביא ֶאל ְזֻרָבֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּוָדה  ְיֹקָוֹק ָהָיה ְדַבר 
 ְוֶאל ְיהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדֹק ַהכֵֹּהן ַהָגדול ֵלאמֹּר. 

 ְצָבאות ֵלאמֹּר  ְיֹקָוֹק )ב( כֹּה ָאַמר 
ֹּאָהָעם ַהֶזה ָאְמרּו  ֹּא ֶעת ל  .ְלִהָבנות  ְיֹקָוֹק ֵבית ֶעת ב

 ְבַיד ַחַגי ַהָנִביא ֵלאמֹּר.  ְיֹקָוֹק ְיִהי ְדַבר )ג( וַ 
 )ד( ַהֵעת ָלֶכם ַאֶתם ָלֶשֶבת ְבָבֵתיֶכם ְספּוִנים ְוַהַבִית ַהֶזה ָחֵרב. 

 ְצָבאות  ְיֹקָוֹק )ה( ְוַעָתה כֹּה ָאַמר 
ֵכיֶכם.ִּ ֶכםִַּעלִַּדרְׁ ַבבְׁ ימּוִּלְׁ  ש 

 )ו( ְזַרְעֶתם ַהְרֵבה ְוָהֵבא ְמָעט 
ְבָעה   ָאכול ְוֵאין ְלשׇׂ
ְכָרה   ָשתו ְוֵאין ְלשׇׂ
 ָלבוש ְוֵאין ְלחֹּם לו 

 ְוַהִמְשַתֵכר ִמְשַתֵכר ֶאל ְצרור ָנֹקּוב.
 ְצָבאות  ְיֹקָוֹק )ז( כֹּה ָאַמר 

ֵכיֶכם.ִּ ֶכםִַּעלִַּדרְׁ ַבבְׁ ימּוִּלְׁ  ש 
 . ְיֹקָוֹק ֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָבִית ְוֶאְרֶצה בו ]ְוֶאָכְבָדה[ )ואכבד( ָאַמר )ח( ֲעלּו ָהָהר ַוהֲ 

 )ט( ָפנֹּה ֶאל ַהְרֵבה ְוִהֵנה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַבִית ְוָנַפְחִתי בו 
 ְצָבאות  ְיֹקָוֹק ֶמה ְנֻאם  ַיַען
 יתו. ֵביִתי ֲאֶשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶתם ָרִצים ִאיש ְלבֵ  ַיַען
 ֲעֵליֶכם ָכְלאּו ָשַמִים ִמָטל ְוָהָאֶרץ ָכְלָאה ְיבּוָלּה.  ַעלִֵּכן)י( 

 )יא( ָוֶאְֹקָרא חֶֹּרב ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ֶהָהִרים ְוַעל ַהָדָגן ְוַעל ַהִתירוש ְוַעל ַהִיְצָהר 
 ל ְיִגיַע ַכָפִים.ְוַעל ֲאֶשר תוִציא ָהֲאָדָמה ְוַעל ָהָאָדם ְוַעל ַהְבֵהָמה ְוַעל כׇׂ 

 )יב( ַוִיְשַמע ְזֻרָבֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ִויהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדֹק ַהכֵֹּהן ַהָגדול 
 ְוכֹּל ְשֵאִרית ָהָעם 

 ֶהם ֹלֵהי-א   ְיֹקָוֹק ְבֹקול 
 ֶהם ֹלֵהי-א   ְיֹקָוֹק ְוַעל ִדְבֵרי ַחַגי ַהָנִביא ַכֲאֶשר ְשָלחו 

 . ְיֹקָוֹק ַוִייְראּו ָהָעם ִמְפֵני 
ֹּאֶמר ַחַגי ַמְלַאְך   ָלָעם ֵלאמֹּר  ְיֹקָוֹק ְבַמְלֲאכּות  ְיֹקָוֹק )יג( ַוי

 . ְיֹקָוֹק ֲאִני ִאְתֶכם ְנֻאם 
  ְיֹקָוֹק )יד( ַוָיַער 

 ֶאת רּוַח ְזֻרָבֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּוָדה 
 ְוֶאת רּוַח ְיהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדֹק ַהכֵֹּהן ַהָגדול 

 ְוֶאת רּוַח כֹּל ְשֵאִרית ָהָעם ַוָיבֹּאּו 
 ֶהם.ֹלֵהי-א  ְצָבאות  ְיֹקָוֹק ַוַיֲעשּו ְמָלאָכה ְבֵבית 

 חֶֹּדש ַבִשִשי ִבְשַנת ְשַתִים ְלָדְרָיֶוש ַהֶמֶלְך.)טו( ְביום ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה לַ 
 

II .'פרק ב 
ֶאָחדִַּלֹחֶדש)א(  יםִּוְׁ ר  ֶעשְׁ יִּבְׁ יע  ב   ְבַיד ַחַגי ַהָנִביא ֵלאמֹּר.  ְיֹקָוֹק ָהָיה ְדַבר  ַבשְׁ

ר ָנא ֶאל ְזֻרָבֶבל ֶבן ַשְלִתיֵאל ַפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדֹק ַהכֵֹּהן ַהָגדול ְוֶאל ְשאֵ  מׇׂ ִרית ָהָעם ֵלאמֹּר. )ג( ִמי )ב( א 
 ה ֲהלוא ָכמֹּהּו ְכַאִין ְבֵעיֵניֶכם. ָבֶכם ַהִנְשָאר ֲאֶשר ָרָאה ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ִבְכבודו ָהִראשון ּוָמה ַאֶתם רִֹּאים אֹּתו ַעתָ 

ַעָתה)ד(  ל ַעם ָהָאֶרץ ְנֻאם  ְיֹקָוֹק ֲחַזֹק ְזֻרָבֶבל ְנֻאם  וְׁ ַוֲעשּו ִכי ֲאִני   ְיֹקָוֹק ַוֲחַזֹק ְיהוֻשַע ֶבן ְיהוָצָדֹק ַהכֵֹּהן ַהָגדול ַוֲחַזֹק כׇׂ
 ר ָכַרִתי ִאְתֶכם ְבֵצאְתֶכם ִמִמְצַרִים ְורּוִחי עֶֹּמֶדת ְבתוְכֶכם ַאל ִתיָראּו.ְצָבאות. )ה( ֶאת ַהָדָבר ֲאשֶ  ְיֹקָוֹק ִאְתֶכם ְנֻאם 

ְצָבאות עוד ַאַחת ְמַעט ִהיא ַוֲאִני ַמְרִעיש ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָים ְוֶאת ֶהָחָרָבה. )ז(  ְיֹקָוֹק )ו( ִכי כֹּה ָאַמר 
ל ַהגוִים ּוִמֵלאִתי ֶאת ַהַבִית ַהֶזה ָכבוד ָאַמר ְוִהְרַעְשִתי ֶאת כׇׂ  ְצָבאות. )ח( ִלי ַהֶכֶסף ְוִלי  ְיֹקָוֹק ל ַהגוִים ּוָבאּו ֶחְמַדת כׇׂ

ות ּוַבָמֹקום ַהֶזה ֶאֵתן ְצָבא  ְיֹקָוֹק  ְצָבאות. )ט( ָגדול ִיְהֶיה ְכבוד ַהַבִית ַהֶזה ָהַאֲחרון ִמן ָהִראשון ָאַמר    ְיֹקָוֹק  ַהָזָהב ְנֻאם  
 ְצָבאות. ְיֹקָוֹק ָשלום ְנֻאם 

 
  

ֹלֵהי -כֹּה ָאַמר ְיֹקָוֹק ְצָבאות א   ירמיהוִּז)ג(
ֵכיֶכםִיְשָרֵאל ֵהיִטיבּו  ּוַמַעְלֵליֶכם  ַדרְׁ

 ם ַבָמֹקום ַהֶזה:ַוֲאַשְכָנה ֶאְתכֶ 
ִּ)יא( ִּיח ִּפרק ָמר ָנא ֶאל  ירמיהו ְוַעָתה א 

ִאיש ְיהּוָדה ְוַעל יוְשֵבי ְירּוָשַלִם ֵלאמֹּר כֹּה 
ִכי יוֵצר ֲעֵליֶכם ָרָעה  ָאַמר ְיֹקָוֹק ִהֵנה ָאנֹּ
ְוחֵֹּשב ֲעֵליֶכם ַמֲחָשָבה שּובּו ָנא ִאיש ִמַדְרכו 

ֵכיֶכםָהָרָעה ְוֵהיִטיבּו   ּוַמַעְלֵליֶכם: ַדרְׁ
ִּ)מג( ִּכ ִּפרק ְזַכְרֶתם ָשם ֶאת ּו יחזקאל

ֵכיֶכם ְוֵאת ָכל ֲעִלילוֵתיֶכם ֲאֶשר  ַדרְׁ
ִנְטֵמאֶתם ָבם ּוְנֹקֹּטֶֹּתם ִבְפֵניֶכם ְבָכל 

 ָרעוֵתיֶכם ֲאֶשר ֲעִשיֶתם:
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 חגי פרק ב', המשך
ָיֶוש)י(  ָדרְׁ םִּלְׁ ַתי  ַנתִּשְׁ שְׁ יִּב  יע  ש  ָבָעהִַּלתְׁ ַארְׁ יםִּוְׁ ר  ֶעשְׁ   בְׁ

 ֶאת ַהכֲֹּהִנים תוָרה ֵלאמֹּר. ְצָבאות ְשַאל ָנא  ְיֹקָוֹק ֶאל ַחַגי ַהָנִביא ֵלאמֹּר. )יא( כֹּה ָאַמר  ְיֹקָוֹק ָהָיה ְדַבר 
ל ַמֲאָכל )יב( ֵהן ִיָשא ִאיש ְבַשר ֹקֶֹּדש ִבְכַנף ִבְגדו ְוָנַגע ִבְכָנפו ֶאל ַהֶלֶחם ְוֶאל ַהָנִזיד ְוֶאל ַהַיִין ְוֶאל  ֶשֶמן ְוֶאל כׇׂ

ל  ֹּאֶמר ַחַגי ִאם ִיַגע ְטֵמא ֶנֶפש ְבכׇׂ ֹּא. )יג( ַוי ֹּאְמרּו ל ֵאֶלה ֲהִיְטָמא ַוַיֲענּו ַהכֲֹּהִנים ֲהִיְֹקָדש ַוַיֲענּו ַהכֲֹּהִנים ַוי
ֹּאֶמר ֵכן ָהָעם ַהֶזה ְוֵכן ַהגוי ַהֶזה ְלָפַני ְנֻאם   ֹּאְמרּו ִיְטָמא. )יד( ַוַיַען ַחַגי ַוי ל ַמֲעֵשה ְיֵדיֶהם ַוֲאֶשר   ְיֹקָוֹק  ַוי ְוֵכן כׇׂ

 ַיְֹקִריבּו ָשם ָטֵמא הּוא. 
ַעָתה)טו(   . )טז( ִמְהיוָתם ָבא ְיֹקָוֹק  ִמן ַהיום ַהֶזה ָוָמְעָלה ִמֶטֶרם שּום ֶאֶבן ֶאל ֶאֶבן ְבֵהיַכל    ִשימּו ָנא ְלַבְבֶכם  וְׁ

ְתֶכם ֶאל ֲעֵרַמת ֶעְשִרים ְוָהְיָתה ֲעָשָרה ָבא ֶאל ַהֶיֶֹקב ַלְחשֹּף ֲחִמִשים פּוָרה ְוָהְיָתה ֶעְשִרים. )יז( ִהֵכיִתי אֶ 
ל ַמֲעֵשה ְיֵדיֶכם ְוֵאין ֶאְתֶכם ֵאַלי ְנֻאם ַבִשָדפון ּוַבֵיָר  . )יח( ִשימּו ָנא ְלַבְבֶכם ִמן ַהיום ְיֹקָוֹק ֹקון ּוַבָבָרד ֵאת כׇׂ

ַהֶזַרע ִשימּו ְלַבְבֶכם. )יט( ַהעוד    ְיֹקָוֹק  ַהֶזה ָוָמְעָלה ִמיום ֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ַלְתִשיִעי ְלִמן ַהיום ֲאֶשר יַֻסד ֵהיַכל  
ֹּא ָנָשא ִמן ַהיום ַהֶזה ֲאָבֵרְך.  ַבְמגּוָרה ְוַעד ַהֶגֶפן ְוַהְתֵאָנה ְוָהִרמון ְוֵעץ ַהַזִית ל

 
ָבָעהִַּלֹחֶדשֵשִנית ֶאל ַחַגי    ְיֹקָוֹק  )כ( ַוְיִהי ְדַבר  ַארְׁ יםִּוְׁ ר  ֶעשְׁ מֹּר ֶאל ְזֻרָבֶבל ַפַחת ְיהּוָדה ֵלאמֹּר  בְׁ ֵלאמֹּר. )כא( א 

ם ְוָהַפְכִתי ֲאִני ַמְרִעיש ֶאת ַהָשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ. )כב( ְוָהַפְכִתי ִכֵסא ַמְמָלכות ְוִהְשַמְדִתי חֶֹּזֹק ַמְמְלכות ַהגויִ 
אות ֶאָקֲחָך ְזֻרָבֶבל ְצבָ   ְיֹקָוֹק  ֶמְרָכָבה ְורְֹּכֶביָה ְוָיְרדּו סּוִסים ְורְֹּכֵביֶהם ִאיש ְבֶחֶרב ָאִחיו. )כג( ַביום ַההּוא ְנֻאם  

 ְצָבאות. ְיֹקָוֹק ְוַשְמִתיָך ַכחוָתם ִכי ְבָך ָבַחְרִתי ְנֻאם  ְיֹקָוֹק ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ַעְבִדי ְנֻאם 

III. The Historical Context 
 

Year(Est.) Major Events Psukim 

586 Destruction of First Temple  

538 

 The Cyrus – הצהרת כורש

Declaration allowed the 

return to Judah and  the 

rebuilding of the Temple 

ַנתִַּאַחת עזראִּא:א שְׁ כֹוֶרשִֶּמֶלְךִָּפַרסִּּוב  ְיֹקָוֹק  ִלְכלות ְדַבר  לְׁ
ַוַיֲעֶבר ֹקול  ֶאת רּוַח כֶֹּרש ֶמֶלְך ָפַרסְיֹקָוֹק  ִמִפי ִיְרְמָיה ֵהִעיר 

- כֶֹּרש ֶמֶלְך ָפַרס  כֹּה ָאַמר  ב   ְוַגם ְבִמְכָתב ֵלאמֹּר.  ַמְלכּותוְבָכל  
ַהָשָמִים ְוהּוא ָפַֹקד  ֹלֵהי-א  ְיֹקָוֹק ָנַתן ִלי  כֹּל ַמְמְלכות ָהָאֶרץ-

  ִבירּוָשַלִם ֲאֶשר ִביהּוָדה. ָעַלי ִלְבנות לו ַבִית

538 – Tishrei 

 The altar was – בנין המזבח

rebuilt and sanctified and 

sacrifices brought. 

ּוְזֻרָבֶבל ֶבן  ַוָיָֹקם ֵישּוַע ֶבן יוָצָדֹק ְוֶאָחיו ַהכֲֹּהִנים עזראִּג:ב
ְלַהֲעלות  --ִיְשָרֵאל ֹלֵהי-א  ֶאת ִמְזַבח  ַוִיְבנּו ְשַאְלִתיֵאל ְוֶאָחיו

ַוָיִכינּו  ג  ִהים.ֹל-א  ת מֶֹּשה ִאיש הָ ְבתוַר  ַכָכתּוב עֹּלות ָעָליו
ֵמַעֵמי ָהֲאָרצות ַוַיֲעֻל  ִכי ְבֵאיָמה ֲעֵליֶהם ַעל ְמכונָֹּתיו ַהִמְזֵבחַ 

 עֹּלות ַלבֶֹֹּקר ְוָלָעֶרב. ְיֹקָוֹק  )ַוַיֲעלּו( ָעָליו עֹּלות לַ 

537 – Iyar 

 The foundations – יסוד ההיכל

of the Temple were laid and 

the beginning of the 

rebuilding started.  

 The building – הפסקת הבנייה

was interrupted by enemies 

of Judah. 

ִּג: ית חעזרא ִַּהֵשנ  ִהים ֹל-א  ְלבוָאם ֶאל ֵבית הָ  ּוַבָשָנה
ּו ְזֻרָבֶבל ֶבן ְשַאְלִתיֵאל ְוֵישּוַע ֶבן ֵהֵחל--ַהֵשִני  ַבחֶֹּדש  ִלירּוָשַלִם

ְוָכל ַהָבִאים ֵמַהְשִבי  יוָצָדֹק ּוְשָאר ֲאֵחיֶהם ַהכֲֹּהִנים ְוַהְלִוִים
ְלַנֵצַח   ַוַיֲעִמידּו ֶאת ַהְלִוִים ִמֶבן ֶעְשִרים ָשָנה ָוַמְעָלה ְירּוָשַלִם

 ְיֹקָוֹק ֶאת ֵהיַכל  דּו ַהבִֹּניםְוִיְס  י... ְיֹקָוֹק ַעל ְמֶלאֶכת ֵבית 
ְיֵדי ַעם ְיהּוָדה ּוְמַבֲלִהים  ְמַרִפים--ַעם ָהָאֶרץ ַוְיִהי עזראִּד:ד

ְלָהֵפר   ְוסְֹּכִרים ֲעֵליֶהם יוֲעִצים ה  ִלְבנות. )ּוְמַבֲהִלים( אוָתם
ֵמי--ֲעָצָתם ִּיְׁ ִָּפַרסִָּכל כּותִּכֹוֶרשִֶּמֶלְך ִַּמלְׁ ַעד ָיֶושִֶּמֶלְךִִּּוְׁ ָדרְׁ
 . ָפָרס

521 
זכריה חגי  push for 

completion of the Temple  

ִבְנבּוַאת ַחַגי ְנִבָיאה   ְוָשֵבי ְיהּוָדֵיא ָבַנִין ּוַמְצְלִחין עזראִּו:יד
ָלּה ִיְשָרֵאל ּוְזַכְרָיה ַבר ִעדוא ּוְבנו ְוַשְכִללּו ּוִמְטֵעם  ִמן ַטַעם א 

 ְוַאְרַתְחַשְשְתא ֶמֶלְך ָפָרס. כוֶרש ְוָדְרָיֶוש

516 

 Completion – חנוכת המקדש

of the Temple is celebrated 

ִדי --ַעד יום ְתָלָתה ִליַרח ֲאָדר  ְוֵשיִציא ַבְיָתה ְדָנה  טוִּעזראִּו:
ַנתִֵּשתִהיא  ָכאִּשְׁ ָיֶושִַּמלְׁ כּותִָּדרְׁ ַמלְׁ ַוֲעַבדּו ְבֵני ִיְשָרֵאל   טז. לְׁ

ָלָהא ְדָנה ָכֲהַנָיא ְוֵלָוֵיא ּוְשָאר ְבֵני ָגלּוָתא  -- ֲחנַֻכת ֵבית א 
 ְבֶחְדָוה. 
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IV. 'שמואל ב' פרק ז 
1. The Request 

ֵביתֹוִכי ָיַשב ַהֶמֶלְך  ַוְיִהי א    ִמָכל אְֹּיָביו. ֵהִניַח לו ִמָסִביב ְיֹקָוֹק וַ  1בְׁ
ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ב   ֶאל ָנָתן ַהָנִביא ַוי

ֵביתָאנִֹּכי יוֵשב  ְרֵאה ָנא    ְבתוְך ַהְיִריָעה. יֵֹּשב ֹלִהים-ָהא   ֲאָרִזים ַוֲארון2ִּבְׁ
ֹּאֶמר ָנָתן ֶאל ַהֶמֶלְך ג   ַוי

   ִעָמְך.ְיֹקָוֹק  כֹּל ֲאֶשר ִבְלָבְבָך ֵלְך ֲעֵשה ִכי 

 : #1בית 
 

 : #2בית 
 

 

2. God’s Response 

 ֵלְך ְוָאַמְרָת ֶאל ַעְבִדי ֶאל ָדִוד ה  ֵלאמֹּר. ֶאל ָנָתןְיֹקָוֹק  ְדַבר  ַוְיִהי  ַבַלְיָלה ַההּוא ַוְיִהי ד
  ְיֹקָוֹק כֹּה ָאַמר 

תַהַאָתה ִתְבֶנה ִלי   ?!ְלִשְבִתי 3ַבי 
ֹּא ָיַשְבִתי ו ת ִכי ל ַבי  ְוַעד ַהיום ַהֶזה  ְלִמיום ַהֲעֹלִתי ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמִמְצַרִים 4בְׁ

ֲהָדָבר  ְבָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְבכֹּל ֲאֶשר ִהְתַהַלְכִתי ז  ּוְבִמְשָכן. ְבאֶֹּהל ִמְתַהֵלְך ָוֶאְהֶיה
ֲאֶשר ִצִּויִתי ִלְרעות ֶאת ַעִמי ֶאת ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּר  ָרֵאלִדַבְרִתי ֶאת ַאַחד ִשְבֵטי ִיְש 

ֹּא ְבִניֶתם ִלי    ֲאָרִזים. 5ֵבית ָלָמה ל
  ְצָבאות ְיֹקָוֹק כֹּה ָאַמר  ְוַעָתה כֹּה תֹּאַמר ְלַעְבִדי ְלָדִוד ח

ֹּאן ֲאִני ְלַֹקְחִתיָך ִמן ַהָנֶוה    ַעל ַעִמי ַעל ִיְשָרֵאל. ִלְהיות ָנִגיד--ֵמַאַחר ַהצ
ְיֶביָך ְבכֹּל ֲאֶשר ָהַלְכתָ  ָוֶאְהֶיה ִעְמָך ט  ִמָפֶניָך  ָוַאְכִרָתה ֶאת ָכל אֹּ

   ְכֵשם ַהְגדִֹּלים ֲאֶשר ָבָאֶרץ. ְוָעִשִתי ְלָך ֵשם ָגדול
ֹּא ִיְרַגז יוְוָשַכן ַתְחָת  ְוַשְמִתי ָמֹקום ְלַעִמי ְלִיְשָרֵאל ּוְנַטְעִתיו י ֹּא יִֹּסיפּו  ְול עוד ְול

ֲאֶשר ִצִּויִתי שְֹּפִטים ַעל ַעִמי  ּוְלִמן ַהיום יא  ַכֲאֶשר ָבִראשוָנה. ְבֵני ַעְוָלה ְלַענותו
 ִמָכל אְֹּיֶביָך  ַוֲהִניחִֹּתי ְלָך ִיְשָרֵאל

תִכי ְיֹקָוֹק  ְוִהִגיד ְלָך     .ְיֹקָוֹק ַיֲעֶשה ְלָך 6ִַּבי 
ֲאֶשר ֵיֵצא  ַוֲהִֹקימִֹּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְוָשַכְבָת ֶאת ֲאבֶֹּתיָך ִכי ִיְמְלאּו ָיֶמיָך יב

תהּוא ִיְבֶנה  יג  ֶאת ַמְמַלְכתו. ִמֵמֶעיָך ַוֲהִכינִֹּתי ַנְנִתי ֶאת ִכֵסא  7ַבי  ִלְשִמי ְוכֹּ
 ְבַהֲעותו ֲאֶשר--ְוהּוא ִיְהֶיה ִלי ְלֵבן ֲאִני ֶאְהֶיה לו ְלָאב יד  ַעד עוָלם. ַמְמַלְכתו

ֹּא ָיסּור ִמֶמנּו ְוַחְסִדי טו  ּוְבִנְגֵעי ְבֵני ָאָדם. ְוהַֹּכְחִתיו ְבֵשֶבט ֲאָנִשים ַכֲאֶשר  ל
ָךְאַמן ְונֶ  טז  ֲאֶשר ֲהִסרִֹּתי ִמְלָפֶניָך. ֲהִסרִֹּתי ֵמִעם ָשאּול ּוַמְמַלְכְתָך ַעד  8ֵביתְׁ

   ִיְהֶיה ָנכון ַעד עוָלם. ְלָפֶניָך ִכְסֲאָך עוָלם
 ֶאל ָדִוד. ִדֶבר ָנָתן ֵכן--ּוְככֹּל ַהִחָזיון ַהֶזה ְככֹּל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה יז

 
 
 

 : #3בית 
 : #4בית 

 
 

 : #5בית 
 

 
 
 
 
 
 
 

 : #6בית 

 
 : #7בית 

 
 
 

 : #8בית 

 

3. David’s Response 

ֹּא ַהֶמֶלְך ָדִוד יח ֹּאֶמר, ְיֹקָוֹק ַוֵיֶשב ִלְפֵני  ַוָיב  ַוי
ִכי ֲאדָֹּני  יּוִמי  ְיֹקָוֹק ִמי ָאנֹּ ָני  יט  ַעד ֲהֹלם. ִכי ֲהִבאַֹּתִני--ֵבית  ֹּאת ְבֵעיֶניָך ֲאדֹּ ַוִתְֹקַטן עוד ז

ֹּאת תוַרת ָהָאָדם ֵביתַוְתַדֵבר ַגם ֶאל ְיֹקָוֹק   ּוַמה יוִסיף  כ  .ְיֹקָוֹק ֲאדָֹּני  ַעְבְדָך ְלֵמָרחוֹק ְוז
ָני  ְלַדֵבר ֵאֶליָך ְוַאָתה ָיַדְעָת ֶאת ַעְבְדָך ָדִוד עוד  ָעִשיָת  ּוְכִלְבָך ַבֲעבּור ְדָבְרָך כא  .ְיֹקָוֹק ֲאדֹּ

ֹּאת  ִהים ִכי ֵאין ָכמוָךֹל-א   ְיֹקָוֹק  ַעל ֵכן ָגַדְלתָ  כב  ֶדָך.ֶאת ַעבְ  ְלהוִדיעַ --ֵאת ָכל ַהְגדּוָלה ַהז
-גוי ֶאָחד ָבָאֶרץ ּוִמי ְכַעְמָך ְכִיְשָרֵאל כג  ְבָאְזֵנינּו. ְבכֹּל ֲאֶשר ָשַמְענּו ִהים זּוָלֶתָךֹל-א  ְוֵאין 

 ֲעשות ָלֶכם ַהְגדּוָלה ְונָֹּראות ְלַאְרֶצָךְולַ   ִהים ִלְפדות לו ְלָעם ְוָלשּום לו ֵשםֹל-א  ֲאֶשר ָהְלכּו  -
 ַוְתכוֵנן ְלָך ֶאת ַעְמָך ִיְשָרֵאל ְלָך כד  גוִים ֵואֹלָהיו. ִמְפֵני ַעְמָך ֲאֶשר ָפִדיָת ְלָך ִמִמְצַרִים

 ֹלִהים.-ָהִייָת ָלֶהם ֵלאְיֹקָוֹק  ַעד עוָלם ְוַאָתה --ְלָעם
 ָהֵֹקם ַעד עוָלם ַוֲעֵשה וֵביתַהָדָבר ֲאֶשר ִדַבְרָת ַעל ַעְבְדָך ְוַעל  ִהיםֹל-א  ְיֹקָוֹק  ְוַעָתה כה

 ֵביתִהים ַעל ִיְשָרֵאל ּוֹל-א   ְצָבאות ְיֹקָוֹק  ֵלאמֹּר ְוִיְגַדל ִשְמָך ַעד עוָלם כו  ַכֲאֶשר ִדַבְרָת.
ָגִליָתה ֶאת אֶֹּזן  ִיְשָרֵאל ֹלֵהי-א  ְצָבאות  ְיֹקָוֹק ִכי ַאָתה  כז  ִיְהֶיה ָנכון ְלָפֶניָך. ַעְבְדָך ָדִוד

ת ַעְבְדָך ֵלאמֹּר ֶאת ַהְתִפָלה  ְלִהְתַפֵלל ֵאֶליָך ָמָצא ַעְבְדָך ֶאת ִלבו ֶאְבֶנה ָלְך ַעל ֵכן ַבי 
ֹּאת. ָני  כח  ַהז ֶמת ַוְתַדֵבר ּוְדָבֶריָך ִהיםֹל-א  הּוא הָ  ַאָתהְיֹקָוֹק  ְוַעָתה ֲאדֹּ  ֶאל ַעְבְדָך ִיְהיּו א 

ֹּאת. ֶאת ַהטוָבה ְלָפֶניָך ִכי ַאָתה  ִלְהיות ְלעוָלם ַעְבְדָך ֵביתהוֵאל ּוָבֵרְך ֶאת  ְוַעָתה כט  ַהז
 ָלם.ַעְבְדָך ְלעו ֵביתְיבַֹּרְך  ּוִמִבְרָכְתָך ִדַבְרתָ ְיֹקָוֹק  ֲאדָֹּני 

 

 
 


