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1. Abarbanel, introduction to commentary on Samuel
…These are the doubts pertaining to this formidable question, but in searching for
its solution, I remain alone and nobody joins me in this endeavor. I have not
found any discussion—great nor small—in the words of our Sages of blessed
memory; not the Sages of the Talmud, nor the later commentators…God has
added to my grief, in that there is no commentary on Chronicles in this land with
the exception of the few glosses of Radak of blessed memory. And those
comments are negligible in their brevity and he did not address this issue at all.
Additionally, the Jews do not study Chronicles in their academies. I confess my
own sins today: I have not studied it nor explored its issues until now.
 הקדמה לספר שמואל,אברבנאל
 ולבקשת התשובה והיתרה הן אני,אלה הם מועדי הספקות מהשאלה העצומה הזאת...
 כי לא מצאתי בדרוש הזה דבר קטן או גדול.נשארתי לבדי ואין איש מתעסק עמי על אלה
והנה... לא לראשונים בעלי התלמוד ולא לאחרונים החכמים והמפרשים,מטוב עד רע לחז"ל
יסף ה' יגון על מכאובי בשאין אתנו בארץ הלזו פירוש לספר דה"י כי אם דברים מועטים
 וגם הספר ההוא דה"י בלתי. והם בטלים במיעוטם ולא העמיק לחקור בזה כלל,לרד"ק ז"ל
 כי לא קראתי בו מימי ולא חפשתי: את חטאי אני מזכיר היום.נהוג אצל היהודים במדרשיהם
...בעניניו מהיותי ועד עתה
דברי הימים

מלכים

II Chronicles 2:12-13
12
Now I am sending you a skillful and
intelligent man, my master Huram,13 the
son of a Danite woman, his father a
Tyrian. He is skilled at working in gold,
silver, bronze, iron, precious stones, and
wood; in purple, blue, and crimson yarn
and in fine linen; and at engraving and
designing whatever will be required of
him, alongside your craftsmen and the
craftsmen of my lord, your father David.

I Kings 7:13-14
13
King Solomon sent for Hiram and
brought him down from Tyre. 14He was
the son of a widow of the tribe of
Naphtali, and his father had been a
Tyrian, a coppersmith. He was endowed
with skill, ability, and talent for executing
all work in bronze. He came to King
Solomon and executed all his work.

יג-יב:דברי הימים ב' ב
) (יג:ְׁחּורם ָאבִּ י
ָ (יב) וְׁ עַ ָתה שָ ל ְַׁח ִּתי ִּאיש חָ כָ ם יֹודֵּ עַ בִּ ינָה ל
בֶּ ן ִּאשָ ה ִּמן בְׁ נֹות דָ ן וְׁ ָאבִּ יו ִּאיש צ ִֹּרי יֹודֵּ עַ לַ עֲׂשֹות בַ זָהָ ב
ּובַ כֶּסֶּ ף בַ נְׁ חֹשֶּ ת בַ בַ ְׁרזֶּ ל בָ אֲ בָ נִּים ּובָ עֵּ צִּ ים בָ ַא ְׁרגָמָ ן בַ ְׁתכֵּ לֶּת
לַחשֹב כָ ל מַ חֲ שָ בֶּ ת
ְׁ ְׁכַר ִּמיל ּולְׁפַ ֵּתחַ כָ ל פִּ תּוחַ ו
ְׁ ַּובַ בּוץ ּוב
:אֲ שֶּ ר יִּ נ ֶָּתן לֹו עִּ ם חֲ כָ מֶּ יָך וְׁ חַ כְׁ מֵּ י אֲ דֹנִּ י דָ וִּ יד ָאבִּ יָך

יד-יג:מלכים א' ז
 (יד) בֶּ ן:יִּקח ֶּאת ִּח ָירם ִּמצֹר
ַ ַ(יג) וַ י ְִּׁשלַח הַ מֶּ לְֶּך ְׁשֹלמֹה ו
ִּאשָ ה ַאלְׁמָ נָה הּוא ִּממַ טֵּ ה נַפְׁ ָתלִּ י וְׁ ָאבִּ יו ִּאיש צ ִֹּרי ח ֵֹּרש
נְׁ חֹשֶּ ת וַ יִּמָ לֵּ א ֶּאת הַ חָ כְׁ מָ ה וְׁ ֶּאת הַ ְׁתבּונָה וְׁ ֶּאת הַ דַ עַ ת
מה ַויַעַ ׂש
ֹ לַ עֲׂשֹות כָ ל ְׁמלָאכָ ה בַ ְׁנחֹשֶּ ת ַויָבֹוא ֶּאל הַ מֶּ לְֶּך ְׁשֹל
:ֶּאת כָ ל ְׁמלַאכְׁ תֹו

I Chronicles 28:11, 19
11
David gave his son Solomon the plan of
the porch and its houses, its storerooms
and its upper chambers and inner
chambers; and of the place of the Arkcover…19“All this that the LORD made
me understand by His hand on me, I give
you in writing—the plan of all the
works.”

No mention of divinely revealed plans for
Temple

 יט,יא:דברי הימים א' כח
(יא) ַוי ִֵּּתן דָ וִּ יד ל ְִּׁשֹלמֹה בְׁ נֹו ֶּאת ַתבְׁ נִּית הָ אּולָם וְׁ ֶּאת
ִּימים ּובֵּ ית
ִּ בָ ָתיו וְׁ ַג ְׁנ ַזכָיו ַו ֲע ִּלי ָֹתיו וַחֲ דָ ָריו הַ פְׁ נ
(יט) הַ כֹל בִּ כְׁ ָתב ִּמיַד ה' עָ לַי ִּה ְׁׂשכִּ יל כֹל...:הַ ַכפ ֶֹּרת
:מַ לְׁאֲ כֹות הַ ַתבְׁ נִּית

II Chronicles 7:1-2
1
When Solomon finished praying, fire
descended from heaven and consumed
the burnt offering and the sacrifices, and
the glory of the LORD filled the House.
2
The priests could not enter the House of
the LORD, for the glory of the LORD filled
the House of the LORD.

I Kings 8:10-11
10
When the priests came out of the
sanctuary—for the cloud had filled the
House of the LORD 11and the priests were
not able to remain and perform the
service because of the cloud, for the
Presence of the LORD filled the House of
the LORD.

ב-א:דברי הימים ב' ז
(א) ּוכְׁ כַּלֹות ְׁשֹלמֹה ל ְִּׁה ְׁת ַפּלֵּל וְׁ הָ ֵּאש י ְָׁרדָ ה מֵּ הַ שָ מַ יִּם
) (ב:וַת ֹאכַל הָ ֹעלָה וְׁ הַ זְׁ בָ ִּחים ּוכְׁ בֹוד ה' מָ לֵּא ֶּאת הַ בָ יִּת
'וְׁ ל ֹא יָכְׁ לּו הַ כֹהֲ נִּים לָבֹוא ֶּאל בֵּ ית ה' כִּ י מָ לֵּא כְׁ בֹוד ה
:'ֶּאת בֵּ ית ה

יא-י:מלכים א' ח
(י) ַוי ְִּׁהי בְׁ צֵּ את הַ כֹהֲ נִּים ִּמן הַ קֹדֶּ ש וְׁ הֶּ עָ נָן מָ לֵּא ֶּאת בֵּ ית
 (יא) וְׁ ל ֹא יָכְׁ לּו הַ כֹהֲ נִּים ַל ֲעמֹד לְׁשָ ֵּרת ִּמפְׁ נֵּי הֶּ עָ נָן כִּ י:'ה
:'מָ לֵּא כְׁ בֹוד ה' ֶּאת בֵּ ית ה

II Chronicles 1:3-5
3
Then Solomon, and all the assemblage
with him, went to the shrine at Gibeon,
for the Tent of Meeting, which Moses the
servant of the LORD had made in the
wilderness, was there. (4But the Ark of
God David had brought up from Kiriathjearim to the place which David had
prepared for it; for he had pitched a tent
for it in Jerusalem.) 5The bronze altar,
which Bezalel son of Uri son of Hur had
made, was also there before the
Tabernacle of the LORD, and Solomon
and the assemblage resorted to it.

I Kings 3:4
4
The king went to Gibeon to sacrifice
there, for that was the largest shrine; on
that altar Solomon presented a thousand
burnt offerings.

ה-ג:דברי הימים ב' א
(ג) ַו ֵּילְׁכּו ְׁשֹלמֹה וְׁ כָל הַ ָקהָ ל עִּ מֹו לַבָ מָ ה אֲ שֶּ ר בְׁ גִּ בְׁ עֹון כִּ י
ֹל ִּקים אֲ שֶּ ר עָ ׂשָ ה מֹשֶּ ה עֶּ בֶּ ד-שָ ם הָ יָה אֹהֶּ ל מֹועֵּ ד הָ א
ֹל ִּקים הֶּ עלָה דָ וִּ יד- (ד) אֲ בָ ל אֲ רֹון הָ א:ה' בַ ִּמ ְׁדבָ ר
ִּמ ִּק ְׁריַת יְׁעָ ִּרים בַ הֵּ כִּ ין לֹו דָ וִּ יד כִּ י נָטָ ה לֹו אֹהֶּ ל
ּומזְׁ בַ ח הַ ְׁנחֹשֶּ ת אֲ שֶּ ר עָ ׂשָ ה בְׁ צַ ל ְֵּׁאל בֶּ ן
ִּ ) (ה:בִּ ירּושָ ָל ִּם
אּורי בֶּ ן חּור ׂשָ ם לִּפְׁ נֵּי ִּמ ְׁשכַן ה' ַוי ְִּׁד ְׁרשֵּ הּו ְׁשֹלמֹה
ִּ
:וְׁ הַ ָקהָ ל

ד:מלכים א' ג
(ד) ַו ֵּילְֶּך הַ מֶּ לְֶּך גִּ בְׁ ֹענָה לִּזְׁ בֹחַ שָ ם כִּ י ִּהיא הַ בָ מָ ה
:הַ גְׁ דֹולָה ֶּאלֶּף עֹלֹות ַי ֲעלֶּה ְׁשֹלמֹה עַ ל הַ ִּמזְׁ בֵּ חַ הַ הּוא

2. I Samuel 16:10-11
10
Thus Jesse presented seven of his sons before Samuel, and Samuel said to Jesse,
“The LORD has not chosen any of these.” 11Then Samuel asked Jesse, “Are these
all the boys you have?” He replied, “There is still the youngest…”
יא-י:שמואל א' טז
 (יא) וַ י ֹאמֶּ ר:מּואל ֶּאל יִּ שַ י ל ֹא בָ חַ ר ה' בָ ֵּאּלֶּ ה
ֵּ מּואל וַ י ֹאמֶּ ר ְׁש
ֵּ (י) וַ ַיעֲבֵּ ר יִּ שַ י ִּשבְׁ עַ ת בָ נָיו לִּפְׁ נֵּי ְׁש
...מּואל ֶּאל יִּ שַ י הֲ ַתמּו הַ נְׁ עָ ִּרים וַ י ֹאמֶּ ר עֹוד שָ ַאר הַ ָקטָ ן
ֵּ ְׁש
3. I Chronicles 2:13-15
13
Jesse begot Eliab his first-born, Abinadab the second, Shimea the third,
14
Nethanel the fourth, Raddai the fifth, 15Ozem the sixth, David the seventh.
טו-יג:דברי הימים א' ב
נְׁאל הָ ְׁרבִּ יעִּ י ַרדַ י
ֵּ  (יד) נְׁ ַת:ישי
ִּ ִּיאב וַ אֲ בִּ ינָדָ ב הַ שֵּ נִּ י וְׁ ִּש ְׁמעָ א הַ ְׁשל
ָ ִּ(יג) וְׁ ִּאישַ י הֹולִּ יד ֶּאת בְׁ כֹרֹו ֶּאת אל
: (טו) אֹצֶּ ם הַ ִּש ִּשי דָ וִּ יד הַ ְׁשבִּ עִּ י:ישי
ִּ הַ חֲ ִּמ
4.
Midrash Leviticus Rabbah 29:11
The seventh is a favorite among the generations…Among the children the seventh
was the favorite, as it says, David the seventh (I Chron. 2:15).
יא:ויקרא רבה כט
. אוצם הששי דוד השביעי,בבנים שביעי חביב...בדורות שביעי חביב
5. “Rashi” on I Chronicles 10:1
[The author] does not recount anything but the downfall of Saul. When he comes to
recount the David stories he does not recount his flaws but rather only his heroism and
greatness. [This is] because this book is his and that of the kings of Judah.

א:פירוש המיוחס לרש"י דברי הימים א' י
אינו מספר כי אם מפלתו של שאול וכאשר בא לספר מעשה דוד אינו מספר זילותו אלא גבורתו
.וגדולתו כי הספר שלו ולמלכי יהודה
6. R. Yehudah Kiel (Da’at Mikra), introduction to Chronicles, p. 140
[First he quotes “Rashi’s” comments.] His approach likewise has been adopted by
most contemporary scholars…But it is wrong. We already have noted here in the
introduction and many more times in the commentary, that the author of
Chronicles assumed that the major stories of the kings were known to his readers
from the Books of Samuel and Kings.
 עמוד קמ, הקדמה לספר דברי הימים,)ר' יהודה קיל (דעת מקרא
.ולא היא...) ותפיסתו זו נעשתה לימים לרוב החדשים.(מצטט את דברים המיוחסים לרש"י
) כבר העירונו.]ה: וניתן לומר על דבריו שהם "כשגגה שיצא מפני השליט" [קהלת י:(הערה ג
 שעיקר מעשי המלכים ידועים, שהניח בעל דה"י,גם כאן במבוא וגם פעמים הרבה בפירוש
.לקוראיו מספרי שמואל ומלכים
7. I Chronicles 28:5
Of all my sons—for many are the sons the LORD gave me—He chose my son
Solomon to sit on the throne of the kingdom of the LORD over Israel.
ה:דברי הימים א' כח
:ּומכָ ל בָ נַי כִּ י ַרבִּ ים בָ נִּ ים ָנ ַתן לִּ י ה' וַ יִּ בְׁ חַ ר בִּ ְׁשֹלמֹה בְׁ נִּ י לָשֶּ בֶּ ת עַ ל כִּ סֵּ א מַ לְׁ כּות ה' עַ ל יִּ ְׁׂש ָר ֵּאל
ִּ

8. I Kings 11:4
In his old age, his wives turned away Solomon’s heart after other gods, and he was
not as wholeheartedly devoted to the LORD his God as his father David had been.
ד:מלכים א' יא
'ֹלהים אֲ חֵּ ִּרים וְׁ ל ֹא־הָ יָה לְׁ בָ בֹו שָ לֵּ ם עִּ ם־ה
ִּ וַ יְׁ ִּהי לְׁ עֵּ ת זִּ ְׁקנַת ְׁשֹלמֹה נָשָ יו ִּהטּו ֶּאת־לְׁ בָ בֹו ַאחֲ ֵּרי א
:ֹל ָקיו כִּ לְׁ בַ ב דָ וִּ יד ָאבִּ יו-א
9. II Chronicles 11:17
They strengthened the kingdom of Judah, and supported Rehoboam son of
Solomon for three years, for they followed the ways of David and Solomon for
three years.
יז:דברי הימים ב' יא
וַ יְׁ חַ זְׁ קּו ֶּאת מַ לְׁ כּות יְׁ הּודָ ה וַיְׁ ַא ְׁמצּו ֶּאת ְׁרחַ בְׁ עָ ם בֶּ ן ְׁשֹלמֹה לְׁ שָ נִּ ים שָ לֹוש כִּ י הָ לְׁ כּו בְׁ דֶּ ֶּרְך דָ וִּ יד
:ּושֹלמֹה לְׁ שָ נִּ ים שָ לֹוש
ְׁ
דברי הימים
II Chronicles 7:10
On the twenty-third day of the seventh month
he dismissed the people to their homes,
rejoicing and in good spirits over the goodness
that the LORD had shown to David and
Solomon and His people Israel.

י:דברי הימים ב' ז
ֹלשה לַ ח ֶֹּדש ַה ְׁש ִּביעִּ י ִּשּלַח ֶּאת
ָ ּוש
ְׁ ּובְׁ יֹום עֶּ ְׁׂש ִּרים
ֵּיהם ְׁׂש ֵּמ ִּחים וְׁ טֹובֵּ י לֵּב עַ ל ַהטֹובָ ה אֲ ֶּשר
ֶּ הָ עָ ם ל ְָׁאהֳ ל
:עָ ׂשָ ה ה' לְׁ ָדוִּ יד וְׁ ל ְִּׁשֹלמֹה ּו ְׁל ִּי ְׁׂש ָר ֵּאל עַ מֹו

מלכים
I Kings 8:66
On the eighth day he let the people go. They
bade the king good-bye and went to their
homes, joyful and glad of heart over all the
goodness that the LORD had shown to His
servant David and His people Israel.

סו:מלכים א' ח
בַ יֹום הַ ְׁש ִּמי ִּני ִּשּלַח ֶּאת הָ עָ ם וַ יְׁבָ רֲ כּו ֶּאת הַ מֶּ לְֶּך
וַ ֵּי ְׁלכּו ל ְָׁאהֳ לֵּיהֶּ ם ְׁׂש ֵּמ ִּחים וְׁ טֹובֵּ י לֵּב עַ ל כָל ַהטֹובָ ה
:אֲ שֶּ ר עָ ׂשָ ה ה' לְׁדָ וִּ ד עַ בְׁ דֹו ּו ְׁל ִּי ְׁׂש ָר ֵּאל עַ מֹו

10. Jeremiah 4:23
I look at the earth, it is unformed and void (tohu va-bohu); at the skies, and their
light is gone.
כג:ירמיהו ד
:אֹורם
ָ יתי ֶּאת הָ ָא ֶּרץ וְׁ ִּהנֵּה תֹהּו וָ בֹהּו וְׁ ֶּאל הַ שָ מַ יִּ ם וְׁ ֵּאין
ִּ ָר ִּא
11. I Chronicles 1:1-4
1
Adam, Seth, Enosh; 2Kenan, Mahalalel, Jared; 3Enoch, Methuselah, Lamech;
4
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
ד-א:דברי הימים א' א
: (ד) נֹחַ שֵּ ם חָ ם וָ יָפֶּ ת: (ג) חֲ נֹוְך ְׁמתּושֶּ לַ ח לָ מֶּ ְך: (ב) ֵּקינָן מַ הֲ לַ לְׁ ֵּאל י ֶָּרד:(א) ָאדָ ם שֵּ ת אנֹוש

