ערכים ומידות בנביאים ראשונים  -ספר שמואל א'
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני
המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

הרחבה/הערות

מסע אלקנה
לשילה:
"לשכנו
תדרשו",
עקביות,
זיכוי הרבים

א:
ג,ז

וְע ָלה ָה ִּאיש ַההּוא ֵמ ִּעירֹו
" ָ
ימהְ ,ל ִּה ְש ַת ֲחוֹּת
ָמ ָ
ָמים י ִּ
ִּמי ִּ
וְל ְזב ַֹּח ַלה' ְצ ָבאֹות ְב ִּשלֹּה...
ִּ
ֲשה ָשנָה ְב ָש ָנה "
וְ ֵכן ַיע ֶ

"הנעלבים
ואינם
עולבים"
התמודדות
חנה:
* תפילה
* נדר בעת
צרה

א:ו

ֲס ָתה ָצ ָר ָתּה גַם ַכ ַעס,
"וְ ִּכע ַ
ַבעֲבּור ַה ְר ִּע ָמּהִּ :כי ָסגַר ה'
ְב ַע ַר ְח ָמּה"

א:
י-יא

ַּת ְת ַּפ ֵלל
ָפש; ו ִ
"וְ ִּהיא ָמ ַרת נ ֶ
ַּתדֹר
ּובכֹּה ִּת ְב ֶכה .ו ִ
ַעל ה'ָ ,
ֹּאמר ,ה' ְצ ָבאֹות ִּאם
ֶדר ַות ַ
נֶ
ָראֹּה ִּת ְר ֶאה ָבעֳּנִּ י ֲא ָמ ֶת ָך
ּוז ַכ ְר ַתנִּי וְ לֹּא ִּת ְש ַכח ֶאת
ְ
ֶרע
ָת ָתה ַל ֲא ָמ ְת ָך ז ַ
ֲא ָמ ֶת ָך ,וְ נ ַ
יְמי
ּונְת ִּתיו ַלה' ָכל ֵ
ָשיםַ ,
ֲאנ ִּ
ֲלה ַעל
ּומֹורה לֹּא ַיע ֶ
ָ
ַח ָייו,
רֹּאשֹו .וְ ָהיָה ִּכי ִה ְר ְב ָתה
ְל ִה ְת ַּפ ֵלל ִּל ְפנֵי ה'".
מּואל ,חנה מודה לה' על שפקד אותה
ַת ְק ָרא ֶאת ְשמֹו ְש ֵ
"ו ִּ
בבן ומנציחה את הכרת הטוב
ִּכי ֵמה' ְש ִּא ְל ִּתיו"
בקריאת שם בנה שמואל ,על שם
בקשתה (=שאלתה) את הבן מה'
" ָע ַלץ ִּל ִּבי ַבה'ִּ ...כי ָש ַמ ְח ִּתי חנה היתה מרת נפש בהיותה
עקרה ,אך כשנפקדה ,שמחה והיא
ישּוע ֶת ָך"
ִּב ָ
מייחסת את מקור השמחה לה',
כלומר ,לדבקות בה' שהיא חשה
תמיד
" ֵאין ָק ֹוש ַכה'ִּ ,כי ֵאין חנה היא אחת משבע נביאות .לכן
כל דבריה אמת .בתפילתה שבחה
ִּב ְל ֶת ָך"
את ה' בהיבטים רבים אותם חשה
בעצמה

א:כ

הכרת הטוב
בקריאת שם
לתינוק
תפילת חנה :ב:א
שמחה בה'
תפילת חנה :ב:ב

שבחי ה' -
נצחיות
הבורא
תפילת חנה :ב:ג
שבחי ה' -
יודע
מחשבות בני
אדם

אלקנה עלה לרגל בעקביות ובכך
קיים מצוות "לשכנו תדרשו" ,אך
בנוסף ,זיכה את עם ישראל .בימיו
לא פקדו את משכן שילה
בתדירות ואילו הוא עודד את עם
ישראל באופן ייחודי ,בכך שבכל
פעם עלה במסלול אחר ,פגש
אנשים חדשים ועודדם להצטרף
אליו ולכן זכה לשמואל.
פנינה היתה נוהגת להכעיס את
חנה בדברים (אף שלדעת חז"ל
התכוונה לשם שמים) אך חנה לא
היתה משיבה לה על עלבונה
חנה נמצאת בעת צרה והיא מרבה
להתפלל ,אך גם נודרת לה'.
התפילות רבות ומיוחדות ,עד
שחז"ל למדו ממנה מספר הלכות.
הנדר היה גם כן מיוחד  -הקדשת
הבן לעבודת ה'

" ִּכי ֵא'ל ֵדעֹות ה' ,ולא (וְלֹו) ה' בוחן לבבות וכליות ,לכן לא
יוכלו אנשים להתגאות ,כי יודע
ֲללֹות"
נִּת ְכנּו ע ִּ
ְ
הוא מחשבותיהם

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

ַח ִּתים;
תפילת חנה :ב:ד-ח " ֶק ֶשת גִּ ב ִֹּּרים
ָחיִּ ל .
ָאזרּו
ְ
וְנִּ ְכ ָש ִּלים
שבחי ה' -
ַב ֶל ֶחם נִּ ְש ָכרּו,
ְש ֵב ִּעים
משגיח על
ֲק ָרה
ּור ֵע ִּבים ָח ֵ לּוַ ,ע ע ָ
ְ
ברואיו,
י ְָל ָ ה ִּש ְב ָעה וְ ַר ַבת ָבנִּים
הופך מצב
ּומ ַחיֶה;
ֻׁא ְמ ָל ָלה  .ה' ֵמ ִּמית ְ
היחיד
ָעל  .ה'
ְשאֹול ַוי ַ
מֹורי
ִּ
לעני,
מעשיר
ֲשיר; ַמ ְש ִּפיל
ּומע ִּ
מֹוריש ַ
ִּ
מחזק
רֹומם ֵ .מ ִּקים ֵמ ָע ָפר
ַאףְ -מ ֵ
לחלש,
ָרים ֶא ְביֹון,
ַאשפֹּת י ִּ
ָדלֵ ,מ ְ
ממית
יבים וְ ִּכ ֵסא
ְלהֹו ִּשיב ִּעם נְ ִּ ִּ
ָכבֹו יַנְ ִּח ֵלם"
ומחיה,

משפיל
ומרומם
תפילת חנה:
שבחי ה' -
בורא העולם
תפילת חנה:
שבחי ה' -
גומל טוב או
רע לבני
אדם
תפילת חנה:
שבחי ה' -
ממליך
מלכים
פרסום
עבירות בני
עלי-גם "בני
טובים"
יכולים
להכשל:
*גזל העם
מקרבנותיו
*אכילה
מהקרבן,
טרם
הקטרת
החלב

הרחבה/הערות

חנה מלמדת אותנו יסודות
באמונה בהשגחת ה' ובכוחו
בעולם בכלל .כבר בתורה ישנה
אזהרה לאדם מלייחס לעצמו את
הצלחותיו (דברים:ח ,יז-יח):
וְָאמ ְר ָת ִּב ְל ָב ֶב ָך :כ ִֹּּחי ְוע ֶֹּצם ָי ִּ י
ַ
ָע ָשה ִּלי ֶאתַ -ה ַחיִּל ַהּזֶה" ,אלא –
יךִּ ,כי הּוא
ָכ ְר ָת ֶאת-ה' ֱא'ל ֶֹּה ָ
"וְ ז ַ
ַהנ ֵֹּתן ְל ָך כ ַֹּח ַלעֲשֹות ָחיִּל"

ב:ח

ָשת הבסיס לאמונה בה' הוא היותו
ֻׁקי ֶא ֶרץַ ,וי ֶ
" ִּכי ַלה' ְמצ ֵ
בורא העולם
יהם ֵת ֵבל"
ֲל ֶ
עֵ

ב:ט

יִּשמֹּר ,האמונה בה' כוללת גם היותו
ְ
ֲח ִּסי ָ ו
" ַרגְ ֵלי
ּור ָש ִּעים ַבח ֶֹּש ְך יִּ ָדמּוִּ :כי" -גומל לאיש חסיד כמפעלו ,נותן
ְ
לרשע רע כמפעלו" (מתוך י"ג
לֹּא ְבכ ַֹּח ,יִּ גְ ַברִּ -איש"
עיקרים שבפיוט "יגדל")

ב:י

ָרם ֶק ֶרן ה' הוא מלך מלכי המלכים ולא
וְיִּתן עֹּז ְל ַמ ְלכֹו ,וְ י ֵ
" ֶ
נגרעת ממנו המלוכה בהמליכו בני
ְמ ִּשיחֹו"
אדם

ב:
יב-יז

ָעל :לֹּא
ּובנֵי ֵע ִּלי ְבנֵי ְב ִלי ַּ
" ְ
ּומ ְש ַפט
ִּ
ָי ְ עּו ֶאת ה' .
ֹּהנִּים ֶאת ָה ָעםָ ,כלִּ -איש
ַהכ ֲ
ַּער ַּהכ ֵֹהן
ּובא נ ַּ
ֶבחָ ,
ז ֵֹּב ַח ז ַ
וְה ַּמזְ ֵלג ְשלֹש
ְכ ַּב ֵשל ַּה ָב ָשר ַּ
וְה ָכה ַּב ִכיֹור
ַּה ִשנַּיִ ם ְביָדֹו ִ .
אֹו ַּבדּוד ,אֹו ַּב ַּק ַּל ַּחת אֹו
ַּב ָפרּור ,כֹל ֲא ֶשר ַּיעֲלֶה
ַּה ַּמזְ ֵלג יִ ַּקח ַּהכ ֵֹהן בֹו; ָכ ָכה
יִּש ָר ֵאל ַה ָב ִּאים
ַיעֲשּו ְל ָכלְ -
ָשם ְב ִּשלֹּה ַּ .גם ְב ֶט ֶרם
ַּער
ּובא נ ַּ
ַּק ִטרּון ֶאת ַּה ֵח ֶלבָ ,
יְ
ָאמר ָל ִאיש ַּהז ֵֹב ַּח,
ַּהכ ֵֹהן וְ ַּ
ְתנָה ָב ָשר ִל ְצלֹות ַּלכ ֵֹהן;
וְ לֹא יִ ַּקח ִמ ְמ ָך ָב ָשר ְמ ֻׁב ָשל
ֹאמר ֵא ָליו
ִכי ִאםָ -חיַּ ,וי ֶ
ַּק ִטירּון ַּכיֹום
ָה ִאיש ַּק ֵטר י ְ
וְקח ְל ָך ַּכ ֲא ֶשר ְתַאּוֶה
ַּה ֵח ֶלבַּ ,
ְָאמר לו (לֹא)ִ ,כי
ַּפ ֶש ָך; ו ַּ
נְ
ַּע ָתה ִת ֵתן וְ ִאם לֹאָ ,ל ַּק ְח ִתי
ַת ִּהי ַח ַטאת
ְב ָחזְ ָקה  .ו ְ
ֹולה ְמאֹּ ֶ ,את-
נְע ִּרים גְ ָ
ַה ָ
ָשים
נִּאצּו ָה ֲאנ ִּ
ְפנֵי ה'ִּ :כי ֲ
ֵאת ִּמנְ ַחת ה'".

התורה-תורת אמת היא ,ואין היא
מחפה על עוברי עבירה .חטאיהם
של בני עלי היו מאד חמורים ויש
הכרח להזכירם כדי להתרחק
ממעשיהם ולדבוק בעושי רצונו.
היה זה שמואל שנאמר עליו
(בהמשך-פסוקים יח ,כא ,כו) :
מּואל ְמ ָש ֵרת ֶאתְ -פנֵי ה'...
ּוש ֵ
" ְ
מּואל ִּעם-ה'...
ַער ְש ֵ
וַיִּ גְ ַדל ַהנ ַ
מּואל ה ֵֹּל ְך ְו ָג ֵ ל וָטֹוב:
ַער ְש ֵ
וְ ַהנ ַ
ָשים"
גַם ִּעם-ה' ְוגַם ִּעםֲ -אנ ִּ

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

ב:
נאמנות
לחינוך הטוב יח-כו

וזהירות
מהשפעה
רעה
ב:
עד כמה
כז-לו
חובת
הנאמנות
של מנהיג
לתפקידו:
התוכחה
הקשה לעלי

מּואל ְמ ָש ֵרת ֶאת ְפנֵי
ּוש ֵ
" ְ
מּואל
ַער ְש ֵ
ה' ...וַיִּ גְ ַדל ַהנ ַ
מּואל
ַער ְש ֵ
ִּעם ה' ...וְ ַהנ ַ
ה ֵֹּל ְך וְ ָג ֵ ל וָטֹובַ :גם ִּעם ה',
ָשים"
וְ גַם ִּעם ֲאנ ִּ

תיאור מעלתו של שמואל בסמוך
לתיאור מעשי בני עלי מעצים את
היחס אליו ,ומראה עד כמה היה
נאמן לדרך חינוכו וייעודו ולא
הושפע מסביבתו

" ַו ָיבֹּא ִּאיש ֱא'ל ִֹּּהים ֶאל
ָאמר
ֹּאמר ֵא ָליו ,כֹּה ַ
ֵע ִּלי; ַוי ֶ
יתי ֶאל ֵבית
ה'ֲ ,הנִּ גְ לֹּה נִּ גְ ֵל ִּ
יֹותם ְב ִּמ ְצ ַריִּם
יך ִּב ְה ָ
ָאב ָ
ִּ
ּובחֹּר אֹּתֹו
ְל ֵבית ַפ ְרעֹּה ָ .
יִּש ָר ֵאל ִּלי,
ְ
ִּמ ָכל ִּש ְב ֵטי
ְלכ ֵֹּהןַ ,לעֲלֹות ַעל ִּמ ְז ְב ִּחי
ְל ַה ְק ִּטיר ְקט ֶֹּרת ָל ֵשאת
ָא ְתנָה ְל ֵבית
ֵאפֹו ְל ָפנָי; ו ֶ
יך ֶאת ָכל ִּא ֵּׁשי ְבנֵי
ָאב ָ
ִּ
ִּת ְבעֲטּו
יִּש ָר ֵאל ָ .ל ָמה
ְ
ּוב ִּמנְ ָח ִּתי וכו' "
ְב ִּז ְב ִּחי ְ
"וְ ִּה ַג ְ ִּתי לֹוִּ ,כי ש ֵֹּפט ֲאנִּ י
עֹולםַ ,בעֲוֹּן
ָ
ֶאת ֵביתֹו ַע
ֲא ֶשר ָי ַ ע ִּכי ְמ ַק ְל ִּלים ָל ֶהם
ָבנָיו וְ לֹא ִכ ָהה ָבם ".

גילוי התוכחה לעלי על חטאי בניו
והעונש הצפוי להם נועד להזהיר
לדורות מלזלזל
את הכוהנים
בעבודת הקודש שלהם ,ומהם
ילמדו כל ישראל ,איש ותפקידו,
לא למעול בתפקיד שהופקד עליו.
ההקדמה להזכרת החטא ,מטרתה
להגדיל את יחס ה' החמור
לעבירות ,שכן יש בזה משום
כפיות טובה

עונשה של
הימנעות
מלהוכיח

ג:יג

צידוק הדין

ג:יח

ֹּאמר ,ה' הּוא ַהטֹוב
" ַוי ַ
ֲשה"
ְב ֵעינָו ַיע ֶ

נאמנות
לשליחות
הנבואית

ג:יט

מּואל; ַוה' ָהיָה
"וַיִּ גְ ַדל ְש ֵ
ִּעמֹו ,וְ לֹּא ִּה ִּפיל ִּמ ָכל ְד ָב ָריו
ָאר ָצה"
ְ

הדאגה
מחילול
הקודש :עלי
דואג
במיוחד
לשלום ארון
הא'להים

ד:
יג-יח

" ַו ָיבֹוא ,וְ ִּהנֵה ֵע ִּלי י ֵֹּשב ַעל
ַה ִּכ ֵסא יך ( ַי ) ֶד ֶר ְך ְמ ַצ ֶפה ִּכי
ָהיָה ִּלבֹו ָח ֵר ַ ,על ֲארֹון
ָה ֱא'ל ִֹּּהים ...וַיְ ִּהי ְכ ַה ְז ִּכירֹו
ֶאתֲ -ארֹון ָהא'ל ִֹּּהים ,וַיִּ פֹּל
ֵמ ַעל ַה ִּכ ֵסא ֲאח ַֹּרנִּית וכו' "

ד:
יכבֹו
ִּא ָ
ַער
ַת ְק ָרא ַלנ ַ
"ו ִּ
הנצחת
כב
כא
יִּש ָר ֵאל;
ָלה ָכבֹו ִּמ ְ
ֵלאמֹּר ג ָ
הפגיעה
ֶאלִּ -ה ָל ַקח ֲארֹון ָה ֱא'ל ִֹּּהים,
בכבוד
ישּה .
וְא ָ
ִּ
יה
וְאל ָ -ח ִּמ ָ
ֶ
שמים :אשת
ָכבֹו
ָלה
גָ
ֹּאמר
ַות ֶ
פנחס
נִּל ַקח ֲארֹון
יִּש ָר ֵאלִּ :כי ְ
ִּמ ְ
את
מנציחה
ָה ֱא'ל ִֹּּהים"

האסון
בקריאת שם
לבנה

הרחבה/הערות

חובת התוכחה של האב על בניו
היא גדולה ,ואם לא הוכיחם
נתפש (נענש) הוא על כך וזה לשון
הרמב"ם (דעות ,ו:ו)" :וכל שאפשר
בי ו למחות ואינו ממחה ,הוא
נתפס בעוון אלו כולם שאפשר לו
למחות בהן".
עלי מצדיק עליו את הדין ,אף
ששמע משמואל הנביא בשורה
קשה העומדת לבא עליו ועל
משפחתו
כבר עתה בתחילת דרכו ,מכריז
הכתוב כי שמואל היה נאמן
לשליחותו .בהמשך ,אכן עמד
שמואל במשימות קשות ובכל
זאת לא מעל באמון זה
ככל אב דאג עלי גם על בניו ,אך
הכתוב מבליט פעמיים את דאגתו
העיקרית של עלי לשלום הארון
וכששמע שנשבה ,לא עמד לו עוד
כוחו ,נפל נפילתו האחרונה ממנה
לא קם

חשיבות רבה יש באזכור קריאת
שם הבן "איכבוד" ,בכך שהערכתנו
את בני עלי מקבלת איזון מה ,הנה
אשת פנחס חשה צער גדול
בהלקח ארון הא'להים ובסלוק
עלי חמיה והיא מבקשת להנציח
זאת ,אולי יגרום הדבר להרהורי
תשובה למישהו מהמשפחה .בכך
נהגה בצדקות ,למרות התנהגותו
השונה של בעלה

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך
פרקים

הרחבה/הערות

"...וְ ִּהנֵה ָ גֹון נ ֵֹּפל ְל ָפנָיו
ַך א ָֹּתם בעפלים
ַאר ָצהַ ...וי ְ
ְ
יְתה
(ב ְטח ִֹּּרים(ִּ ...כי ָה ָ
ַ
הּומת ָמוֶת ְב ָכל ָה ִּעיר וכו'
ְמ ַ
"

כשה' מעניש את אויבי ישראל
הוא פוגע גם בכבוד אלהיהם כמו
שעשה לאלהי מצרים (במדבר,
יהםָ ,ע ָשה ה'
ּובאל ֵֹּה ֶ
לג:ד)ֵ " :
ְש ָפ ִּטים"

מּואל ֶאלָ -כלֵ -בית
ֹּאמר ְש ֵ
ז:ג-יא " ַוי ֶ
תשובת
יִּש ָר ֵאל ֵלאמֹּרִּ ,אםְ -ב ָכל-
ְ
ישראל מזכה
ַאתם ָש ִּבים ֶאל-ה',
ְל ַב ְב ֶכם ֶ
אותם
ֵכר
ָה ִּסירּו ֶאתֱ -אל ֵֹּהי ַהנ ָ
בנצחון על
וְ ָה ַע ְש ָתרֹות;
תֹוכ ֶכם
ִּמ ְ
האויבים
ֶאל-ה'
ְל ַב ְב ֶכם
וְ ָה ִּכינּו
ַצל ֶא ְת ֶכם
וְע ְב ֻׁהּו ְל ַבדֹו ,וְ י ֵ
ִּ
ָסירּו ְב ֵני
ִּמ ַי ְפ ִּל ְש ִּתים ַ .וי ִּ
וְאת
יִּש ָר ֵאל ֶאת ַה ְב ָע ִּלים ֶ
ְ
ַע ְב ּו ֶאת ה'
ָה ַע ְש ָתרֹּת; ַוי ַ
ַּר ֵעם ה' ְבקֹול
ְל ַבדֹו ... .וַּי ְ
גָדֹול ַּביֹום ַּההּוא ַּעל
ְפ ִל ְש ִתים וַּיְ ֻׁה ֵמם ,וַּיִ נ ְָגפּו
ִל ְפנֵי יִ ְש ָר ֵאל וכו' "
הכרת הטוב :ז:יב
ַאחת,
מּואל ֶא ֶבן ַ
ַיִּקח ְש ֵ
"ו ַ
ּובין ַה ֵּׁשן,
ָשם ֵבין ַה ִּמ ְצ ָפה ֵ
ַוי ֶ
הנצחת
ַיִּק ָרא ֶאת ְש ָמּה ֶא ֶבן ָה ָעזֶר;
ו ְ
עזרת ה'
ָרנּו ה' "
ֹּאמרַ ,ע ֵהנָה ֲעז ָ
ַוי ַ
במלחמה

במספר מקומות מתנה התורה את
השקט הבטחוני בהתנהגות ראויה
של עם ישראל (עיין ,למשל,
בפרשות התוכחה "בחוקותי" ו"כי
תבא") כלומר ,אם ישראל עושים
רצונו של מקום נושעים הם
מאויביהם .תוצאות המלחמות של
ישראל נגד אויביהם ,המתוארות
בספרי הנביאים ,היו תלויות
במצבם הרוחני.

מדה כנגד

מדה :תיאור ה-ו

רחב של
העונש
לפלישתים
על זלזול
בארון ה'

מסירותו
ואחריותו
של המנהיג
כלפי העם

ז:
טו-יז

ח:ז

תוכחת
המנהיג את
העם על
בקשה
שאינה
ראויה
ח:
חובת
יח-כ
האזהרה
מפני העונש

מּואל ֶאת יִּ ְש ָר ֵאל
ַיִּשפֹּט ְש ֵ
"ו ְ
יְמי ַחיָיו  .וְ ָה ַל ְך ִּמ ֵדי
כֹּל ֵ
וְס ַבב ֵביתֵ -אל
ָשנָה ְב ָשנָהָ ,
וְש ַפט
ָ
וְ ַהגִּ ְלגָל וְ ַה ִּמ ְצ ָפה;
ָכל-
ֵאת
יִּש ָר ֵאל,
ֶאתְ -
ּות ֻׁש ָבתֹו
ַה ְמקֹומֹות ָה ֵא ֶלהְ .
וְשם
ָה ָר ָמ ָתה ִּכיָ -שם ֵביתֹוָ ,
יִּש ָר ֵאל; וַיִּ ֶבן ָשם
ָש ָפט ֶאתְ -
ִּמ ְז ֵב ַח ַלה' "
מּואל,
ֹּאמר ה' ֶאל ְש ֵ
" ַוי ֶ
ְש ַמע ְבקֹול ָה ָעם ְלכֹּל ֲא ֶשר
יךִּ :כי לֹּא א ְֹּת ָך
ֹּאמרּו ֵא ֶל ָ
י ְ
ָמ ֲאסּו
ִכי-א ִֹתי
ָמָאסּו,
יהם"
ֲל ֶ
ִמ ְמל ְֹך ע ֵ
ּוז ַע ְק ֶתם ַביֹום ַההּוא ִּמ ִּל ְפנֵי
" ְ
ַמ ְל ְכ ֶכםֲ ,א ֶשר ְב ַח ְר ֶתם
ָל ֶכם; וְ לֹּא ַי ֲענֶה ה' ֶא ְת ֶכם
ַיְמ ֲאנּו ָה ָעם
ַביֹום ַההּוא  .ו ָ
ְשמּו ֵאל;
ְבקֹול
ִּל ְשמ ַֹּע
ֹּאמרּו לֹּאִּ ,כי ִּאם ֶמ ֶל ְך
ַוי ְ
יִּ ְהיֶה ָע ֵלינּו  .וְ ָהיִּינּו גַם
ַחנּו ְכ ָכל ַּהגֹויִ ם "
ֲאנ ְ

כל פרט שנזכר בכתוב יש לו
מטרה ,יש לו חשיבות .שמואל
מנציח את עזרת ה' בנצחון על
הפלשתים בקריאת השם "אבן
העזר" לאבן אחת המסמלת את
הנצחון
שמואל ,כאביו אלקנה ,פועל
במסירות לחינוך העם על יד
שמוותר על נוחיותו וסובב מידי
שנה את ערי ישראל לשפוט את
העם

פרשות המלך בתורה וגם כאן
מבליטות את שורש הבקשה
למלך .מי שמבקש מלך בשר ודם,
מודיע בכך שאינו מסתפק במלכות
ה' ואף מואס בה! (אין זה סותר
למצוות מינוי מלך ואכמ"ל)
אחר שפרט שמואל בפני העם את
דרישות המלך הצפויות ,הזהירם
כי יזעקו אל ה' לישועה ,אך לא
ייענו .בכל זאת עמד העם על
דרישתו למלך "ככל הגוים" ,מה
שרומז ,כנ"ל ,על שורש דרישתם

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

המידות
הראויות
למנהיג

ט:ב-
י:טז

נטילת
אחריות על
עם ישראל
מזכה בעזרה
משמים:
שאול הופך
לאיש אחר

י:ה-י

חובת
התוכחה
לעם על ידי
המנהיג-
הנביא

י:
יח-יט

י:
כב,כז

צניעות
וענוה אצל
שאול –
מידות
בסיסיות
למלך
בישראל
יא:
תקיפות
ו-ז
המנהיג
המחייב
נטילת
אחריות ע"י
כל חלקי
העם

ּושמֹו ָשאּול,
"וְלֹו ָהיָה ֵבן ְ
ָבחּור וָטֹוב ,וְ ֵאין ִּאיש ִּמ ְב ֵני
יִּש ָר ֵאל טֹוב ִּמ ֶמנּו; ִּמ ִּּׁש ְכמֹו
ְ
ָמ ְע ָלה ָגב ַֹּּה ִּמ ָכל ָה ָעם...
וַ
אמרֲ ,הלֹוא ֶבן
ַען ָשאּול ַויֹּ ֶ
ַוי ַ
יְמינִּי ָאנ ִֹּּכי ִּמ ַק ַטנֵי ִּש ְב ֵטי
ִּ
ּומ ְש ַפ ְח ִּתי ַה ְצ ִּע ָרה
יִּש ָר ֵאלִּ ,
ְ
ִּמ ָכל ִּמ ְש ְפחֹות ִּש ְב ֵטי ִּבנְ ָי ִּמן;
וְל ָמה ִּד ַב ְר ָת ֵא ַלי ַכ ָד ָבר
ָ
לּוכה
וְאת ְד ַבר ַה ְמ ָ
ַהּזֶהֶ ...
לֹּא ִּהגִּ י לֹו"
רּוח ה',
ַ
יך
"וְ ָצ ְל ָחה ָע ֶל ָ
ֶה ַפ ְכ ָת
ית ִּע ָמם; וְ נ ְ
ַב ָ
וְ ִּה ְתנ ִּ
ַת ְצ ַלח ָע ָליו
ַאחר ...ו ִּ
ְל ִּאיש ֵ
ַבא
ַיִּתנ ֵ
ֱא'ל ִֹּּהים ,ו ְ
רּוח
ַ
תֹוכם"
ְב ָ

יִּש ָר ֵאל,
ֹּאמר ֶאל ְבנֵי ְ
" ַוי ֶ
יִּש ָר ֵאל,
ָאמר ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
כֹּה ַ
יִּש ָר ֵאל
יתי ֶאתְ -
ֱל ִּ
ָאנ ִֹּּכי ֶהע ֵ
ַָאציל ֶא ְת ֶכם
ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם; ו ִּ
ָכל-
ּומ ַי
ִּ
ִּמ ְצ ַריִּם
ִּמ ַי
ֹּח ִּצים
ַהל ֲ
ַה ַמ ְמ ָלכֹות,
ַהיֹום
וְַאתם
ֶ
ֶא ְת ֶכם .
יכם,
ֶאתֱ -א'ל ֵֹּה ֶ
ַאס ֶתם
ְמ ְ
יע ָל ֶכם ִּמ ָכל-
מֹוש ַ
ֲא ֶשר-הּוא ִּ
יכם,
וְ ָצר ֵֹּת ֶ
יכם
עֹות ֶ
ָר ֵ
ֹּאמרּו לֹו ִּכיֶ -מ ֶל ְך ָת ִּשים
ַות ְ
ָע ֵלינּו"
ַיִּש ֲאלּו עֹו ַבה'ֲ ,ה ָבא עֹו
"ו ְ
ֹּאמר ה'ִּ ,הנֵה-
ֲהלֹּם ִּאישַ .וי ֶ
ֶח ָבא ֶאלַ -ה ֵכ ִּלים...
הּוא נ ְ
ָאמרּוַ ,מה-
ְ
ַעל
ּובנֵי ְב ִּלי ַ
ְ
י ִֹּּש ֵענּו זֶה וַיִּ ְבזֻׁהּו ,וְ לֹּא-
ֵה ִּביאּו לֹו ִּמנְ ָחה; וַיְ ִּהי
ְכ ַמ ֲח ִּריש ".
רּוח ֱא'ל ִֹּּהים ַעל-
ַ
ַת ְצ ַלח
"ו ִּ
(כ ָש ְמעֹו) ֶאת-
ָשאּול ,בשמעו ְ
ַה ְד ָב ִּרים ָה ֵא ֶלה; וַיִּ ַחר ַאפֹו
ָב ָקר
ֶצ ֶמ
ַיִּקח
ְמאֹּ  .ו ַ
ַת ֵחהּו ,וַיְ ַש ַלח ְב ָכל-גְ בּול
וַיְ נ ְ
ָאכים
ַה ַמ ְל ִּ
יִּש ָר ֵאל ְב ַי
ְ
ֵלאמֹּרֲ ,א ֶשר ֵאינֶנּו י ֵֹּצא
ּואל,
וְַאחר ְשמ ֵ
ַאח ֵרי ָשאּול ַ
ֲ
ֵע ֶשה ִּל ְב ָקרֹו; וַיִּ פֹּל ַפ ַח
כֹּה י ָ
ֵצאּו ְכ ִּאיש
ה' ַעלָ -ה ָעםַ ,וי ְ
ֶא ָח ".

הרחבה/הערות

אין תיאור רחב ,מפורט של
תכונות שאול המלך הנבחר
(בניגוד למה שכתוב אצל דוד
להלן טז:יח) אך יש במעט להעיד
על העיקר :מלך טוב שאין כמוהו
בישראל ,נאמן לשליחות אביו
בחיפוש האתונות ,עניו המסרב
לקבל את המינוי למלך ,צנוע
מלספר על דבר המלוכה
שאול זכה גם לרוח נבואה מאת
ה' מה שחשוב לו כמלך להנהגת
העם ולהצלחה בתפקידו ,ומה
שיגרום לציפיה גדולה ממנו
בתפקודו הנכון כמלך

שמואל נוהג כאן כשופט וכנביא
המוכיח את העם ,מתוך אחריות,
על כשלונו בדרישת מלך ,ומביא
אליהם את דבר ה' שדרישתם זו
מביעה מאיסה ,חלילה ,במלכות
ה'

מידות טובות היו בשאול מה
שבהחלט מבטיח הנהגה טובה של
העם :לא להתפאר במה שיש לך
וגם לא להשיב למעליביך .הדבר
מעיד על כוחות נפש מיוחדים

שאול זכה להתאזר בגבורת ה',
גייס צבא גדול תוך כדי הטלת
איום עליהם ,ויצא כנגד עמון,
והכה אותם מכה מוחצת.
בשובו נמנע מלהעניש את
מעליביו ,למרות מי שקראו לו
לעשות דין במורדים בו

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

הצהרתו של יב:
המנהיג לפני א-ה

מותו על
נקיון כפיים
(דוגמת משה)

והבעת אמון
העם בו

יב:
תוכחת
המנהיג לפני ו-כה
מותו (דוגמת
משה)

מבחן
נאמנות
המלך
להדרכת ה'
על ידי נביאו

יג:
ח-יב

מּואלֶ ,אלָ -כל-
ֹּאמר ְש ֵ
" ַוי ֶ
ָש ַמ ְע ִּתי
ִּהנֵה
יִּש ָר ֵאל,
ְ
ְבק ְֹּל ֶכםְ ,לכֹּל ֲא ֶשר ֲא ַמ ְר ֶתם
יכם ֶמ ֶל ְך.
ֲל ֶ
יך ע ֵ
ַָאמ ִּל ְ
ִּלי; ו ְ
וְע ָתה ִּהנֵה ַה ֶמ ֶל ְך ִּמ ְת ַה ֵל ְך
ַ
ָש ְב ִּתי,
נְתי ו ַ
ָק ִּ
ַאנִּ י ז ַ
ֵיכם ,ו ֲ
ִּל ְפנ ֶ
ַאנִּ י
ּובנַי ִּהנָם ִּא ְת ֶכם; ו ֲ
ָ
ֻׁרי
ֵיכםִּ ,מנְע ַ
ִּה ְת ַה ַל ְכ ִּתי ִּל ְפנ ֶ
ַע ַ -היֹום ַהּזֶה ִּ .הנְנִּי עֲנּו ִּבי
ֶנ ֶג ה' וְ ֶנ ֶג ְמ ִּשיחֹוֶ ,את-שֹור
ַחמֹור ִּמי
ִּמי ָל ַק ְח ִּתי ו ֲ
וְאת ִּמי ָע ַש ְק ִּתי ֶאת-
ָל ַק ְח ִּתי ֶ
ּומ ַי ִּמי ָל ַק ְח ִּתי
צֹותיִּ ,
ִּמי ַר ִּ
וְַאע ִּלים ֵעינַי בֹו;
ְ
כ ֶֹּפר,
ֹּאמרּו ,לֹּא
וְָאשיב ָל ֶכםַ .וי ְ
ִּ
צֹותנּו; וְ לֹּא
ֲש ְק ָתנּו וְ לֹּא ַר ָ
עַ
אּומה
ָל ַק ְח ָת ִּמ ַי ִּאישְ ,מ ָ
וכו' "
וְא ָּׁש ְפ ָטה
וְע ָתהִּ ,ה ְת ַי ְצבּו ִּ
" ַ
ִּא ְת ֶכם ִּל ְפנֵי ה'ֵ :את ָכל
ִּצ ְ קֹות ה'ֲ ,א ֶשר ָע ָשה
יכם...
בֹות ֶ
וְאת ֲא ֵ
ִּא ְת ֶכם ֶ
יהם;
ַיִּש ְכחּוֶ ,את ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ו ְ
וְע ָתה,
ַיִּמכֹּר א ָֹּתם ְב ַי ַ ...
ו ְ
ִּה ֵנה ַה ֶמ ֶל ְך ֲא ֶשר ְב ַח ְר ֶתם
ֲא ֶשר ְש ֶא ְל ֶתם;
ֲ ...הלֹוא ְק ִּציר ִּח ִּטיםַ ,היֹום
וְיִּתן קֹּלֹות
ֶא ְק ָרא ֶאל ה'ֵ ,
ּוראּוִּ ,כי
ְ
ּומ ָטר; ּו ְ עּו
ָ
יתם
ֲש ֶ
ָר ַע ְת ֶכם ַר ָבה ֲא ֶשר ע ִּ
ְב ֵעינֵי ה'ִּ ,ל ְשאֹול ָל ֶכם
ֶמ ֶלך".
ָמים,
ַיֹוחל) ִּש ְב ַעת י ִּ
" וייחל (ו ֶ
מּואל ,וְ לֹּא
מֹוע ֲא ֶשר ְש ֵ
ַל ֵ
ָפץ
מּואל ַהגִּ ְלגָל; ַוי ֶ
ָבא ְש ֵ
ֹּאמר ָשאּול
ָה ָעם ֵמ ָע ָליו ַ .וי ֶ
ַהגִּ שּו ֵא ַלי ָהע ָֹּלה וְ ַה ְּׁש ָל ִּמים;
ַעל ָהע ָֹּלה .וַיְ ִּהיְ ,כ ַכלֹּתֹו
ַוי ַ
ָהע ָֹּלה ,וְ ִּהנֵה
ְל ַהעֲלֹות
ֵצא ָשאּול
מּואל ָבא; ַוי ֵ
ְש ֵ
ֹּאמר
ִּל ְק ָראתֹוְ ,ל ָב ְרכֹוַ .וי ֶ
ֹּאמר
ית; ַוי ֶ
מּואלֶ ,מה ָע ִּש ָ
ְש ֵ
ָפץ ָה ָעם
יתי ִּכי נ ַ
ָשאּול ִּכי ָר ִּא ִּ
את
וְַאתה לֹּא ָב ָ
ָ
ֵמ ָע ַלי,
ּופ ִּל ְש ִּתים
ָמיםְ ,
מֹוע ַהי ִּ
ְל ֵ
ֶא ָס ִּפים ִּמ ְכ ָמשָ .וא ַֹּמר,
נֱ
ֵר ּו ְפ ִּל ְש ִּתים ֵא ַלי
ַע ָתה י ְ
יתי;
ּופנֵי ה' לֹּא ִּח ִּל ִּ
ַהגִּ ְלגָלְ ,
ֲלה ָהע ָֹּלה
ַאפק ,וַָאע ֶ
ָא ְת ַ
וֶ

הרחבה/הערות

לקראת סיום תפקידו ,מבקש
שמואל את אמון העם ,שלא יליזו
לאחר מותו ,לא עליו ולא על בניו,
שחלילה נהג במשהו לא כשורה.
הוא לא מסתפק בתשובת העם
שאכן אין בו מאומה ,אלא מעיד
בהם את ה' כי דוברי אמת הם:
יהם ֵעד יְ הוָה ָב ֶכם,
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
"וי ֶ
ַּ
וְ ֵעד ְמ ִשיחֹו ַּהיֹום ַּהזֶהִ --כי לֹא
ֹאמר,
אּומה; ַּוי ֶ
ָדיְ ,מ ָ
אתם ְבי ִ
ְמ ָצ ֶ
ֵעד"

לקראת פרידתו מן העם ,מוכיח
שמואל את העם כדרכם של משה
ויהושע ,ומזכיר בדבריו את חסדי
ה' על עמו בהנהיגו אותו מאז
יציאת מצרים ועד תקופת
השופטים ומצד שני מזכיר את
חטאי העם  .וגם כעת ,כשיש להם
מלך ,עליהם להיות נאמנים לה'
ולעשות מצוותיו ,שאם לא כן
ייענשו .וגם על עצם בקשת מלך
עליהם מוכיח אותם שמואל.
לחיזוק דבריו הוא עושה להם אות
ועל פי בקשתו ,מוריד ה' מטר
באמצע הקיץ
שמואל ציווה את שאול להמתין
ָר ְ ָת
לו שבעה ימים עד בואוְ " :וי ַ
יך,
ְל ָפנַי ַהגִּ ְלגָלְ ,ו ִּהנֵה ָאנ ִֹּּכי י ֵֹּר ֵא ֶל ָ
ְל ַהעֲלֹות עֹּלֹות ִּל ְזב ַֹּח ִּז ְב ֵחי ְש ָל ִּמים;
יך,
בֹואי ֵא ֶל ָ
תֹוחלַ ,ע ִּ -
ָמים ֵ
ִּש ְב ַעת י ִּ
ֲשה"..
וְ הֹו ַ ְע ִּתי ְל ָך ֵאת ֲא ֶשר ַתע ֶ
שאול הסביר לשמואל את הסיבה
להקדמת העולה ,אך שמואל
מבהיר לשאול את טעותו החמורה

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

אי קבלת
מרות הנביא
מביאה
לאובדן
השלטון
מידי המלך

יג:
מּואל ֶאל ָשאּול,
ֹּאמר ְש ֵ
" ַוי ֶ
יד-טו
נִּס ָכ ְל ָת :לֹּא ָש ַמ ְר ָת ֶאת-
ְ
יך ֲא ֶשר ִּצ ָּו ְך,
ִּמ ְצוַת ה' ֱא'ל ֶֹּה ָ
ִּכי ַע ָתה ֵה ִּכין ה' ֶאת
יִּש ָר ֵאל ַע
ַמ ְמ ַל ְכ ְת ָך ֶאל ְ
וְע ָתהַ ,מ ְמ ַל ְכ ְת ָך לֹּא
עֹולם ַ .
ָ
ָתקּוםִּ :ב ֵקש ה' לֹו ִּאיש
ִּכ ְל ָבבֹו ,וַיְ ַצּוֵהּו ה' ְלנָגִּ י ַעל
ַעמֹו ִּכי לֹּא ָש ַמ ְר ָתֵ ,את ֲא ֶשר
ִּצּוְ ָך ה'".
יד:
ָתן
ֹּאמר יֹונ ָ
"וַיְ ִּהי ַהיֹוםַ ,וי ֶ
טז
א-
ַער נ ֵֹּשא
ֶבןָ -שאּול ֶאלַ -הנ ַ
ֵכ ָליוְ ,ל ָכה וְ נ ְַע ְב ָרה ֶאלַ -מ ַצב
ְפ ִּל ְש ִּתיםֲ ,א ֶשר ֵמ ֵע ֶבר ַה ָלז;
ֹּאמר
ָאביו ,לֹּא ִּהגִּ י ַ ...וי ֶ
ּול ִּ
ְ
ַער נ ֵֹּשא ֵכ ָליו,
ָתן ֶאלַ -הנ ַ
יְ הֹונ ָ
ֶאלַ -מ ַצב
ְל ָכה וְ נ ְַע ְב ָרה
ֲשה
אּולי ַיע ֶ
ֲר ִּלים ָה ֵא ֶלה ַ
ָהע ֵ
יְ הוָהָ ,לנּוִּ :כי ֵאין ַלה'
יע ְב ַרב אֹו
הֹוש ַ
ַמ ְעצֹורְ ,ל ִּ
ֹּאמר לֹו נ ֵֹּשא ֵכ ָליו,
ִּב ְמ ָעט ַ .וי ֶ
ֲשה ָכלֲ -א ֶשר ִּב ְל ָב ֶב ָך; נְ ֵטה
עֵ
ָל ְךִּ ,הנְנִּי ִּע ְמ ָך ִּכ ְל ָב ֶב ָך...
וַיִּ ְראּו ַהצ ִֹּּפים ְל ָשאּול,
ָמן; וְ ִּהנֵה ֶה ָהמֹון
ְבגִּ ְב ַעת ִּבנְ י ִּ
ַהלֹּם"
ֵל ְך ו ֲ
נָמֹוגַ ,וי ֶ
יד:
ַההּוא,
ַביֹום
" ַויַכּו
ִּמ ִּמ ְכ ָמש,
לא-לה ַב ְפ ִּל ְש ִּתים,
ָעף ָה ָעםְ ,מאֹּ .
ַא ָילֹּנָה; ַוי ַ
ַעט) ָה ָעם ֶאל-שלל
ויעש ( ַוי ַ
ּוב ָקר
ַיִּקחּו צֹּאן ָ
(ה ָּׁש ָלל) ,ו ְ
ַ
ָאר ָצה;
ַיִּש ֲחטּו ְ
ּובנֵי ָב ָקר ו ְ
ְ
ֹּאכל ָה ָעםַ ,עלַ -ה ָדם .
ַוי ַ
ַויַגִּ י ּו ְל ָשאּול ֵלאמֹּרִּ ,ה ֵנה
ָה ָעם ח ִֹּּטאים ַלה' ֶל ֱאכֹּל ַעל-
ֹּאמר ְב ַג ְ ֶתם ,גֹּלּו-
ַה ָדם; ַוי ֶ
ֹולה.
ֵא ַלי ַהיֹום ֶא ֶבן גְ ָ
יד:
ָתן,
ֹּאמר ָשאּול ֶאל-יֹונ ָ
" ַוי ֶ
מד
מג
יתה; ַו ַי ֶג -
ַהגִּ י ָ ה ִּלי ֶמה ָע ִּש ָ
ֹּאמר ָטעֹּם
ָתןַ ,וי ֶ
לֹו יֹונ ָ
ָט ַע ְמ ִּתי ִּב ְק ֵצה ַה ַמ ֶטה ֲא ֶשר-
ְב ָי ִּ י ְמ ַעט ְד ַבש ִּהנְנִּי ָאמּות.
ֲשה
ֹּאמר ָשאּול ,כֹּהַ -יע ֶ
ַוי ֶ
יֹוסףִּ :כי-מֹות
ֱא'ל ִֹּּהים וְ כֹּה ִּ
ָתן".
ָתמּות ,יֹונ ָ

הבולטת
החמורה
הטעות
בהתנהגותו של שאול היא הפרת
צווי ה' להמתין לשמואל .גם אם
יש לשאול נימוק הגיוני ,אין זה
מקובל על שמואל! נאמנות המלך
למלכו של עולם צריכה להיות
מוחלטת ולא ניתנת לשיקול
אנושי

בטחון
יהונתן בה'
הביא
לנצחונו על
פלשתים,
סמל ל"רבים
ביד מעטים"

הקפדת
שאול על
קיום מצוות
גם בעיצומה
של מלחמה

דרישת
האמת אצל
שאול נוקבת
ביותר!

הכרת הטוב
מצד העם

יד:
מה

ֹּאמר ָה ָעם ֶאלָ -שאּול,
" ַוי ֶ
ָתן יָמּות ֲא ֶשר ָע ָשה
ֲהיֹונ ָ
ֹולה ַהּזֹּאת
יְשּועה ַהגְ ָ
ַה ָ
ילה ַחי-ה' ִּאם-
יִּש ָר ֵאל ָח ִּל ָ
ְב ְ
ַאר ָצה,
ֲרת רֹּאשֹו ְ
יִּ פֹּל ִּמ ַשע ַ
ִּכיִּ -עםֱ -א'ל ִֹּּהים ָע ָשה ַהיֹום
ָתן,
ַיִּפדּו ָה ָעם ֶאת-יֹונ ָ
ַהּזֶה; ו ְ
וְ לֹּא ֵ -מת" .

יהונתן מתגלה כאן כאיש חיל
אמיץ ,הנאזר בגבורת ה' ובבטחון
בו ונוקט בתכסיס הנראה מסוכן,
על פניו ,אך מבחינת יהונתן
הבטחון בה' הוא בעצם הבסיס
לרעיון הביצועי והוא אכן מצליח
לפגוע באויב ולהניסו.
יש כאן שיעור גדול במידת
הבטחון בה' .הביטוי שאמר
יהונתן לנושא כליוִּ " :כי ֵאין ַלה'
יע ְב ַרב אֹו ִּב ְמ ָעט"
הֹוש ַ
ַמ ְעצֹורְ ,ל ִּ
הפך בתול ות מלחמות ישראל
כמשפט עי ו לבוטחים בה'
שהוא "איש מלחמה" ,כנראה גם
לחשמונאים במלחמתם ביוונים
איסור אכילה על הדם ,סמוך
למקום השחיטה מפורש בתורה
ֹּאכלּוַ ,על-
(ויקרא יט:כו) ":לֹּא ת ְ
ַה ָדם" .שאול ראה בעבירה זו
חומרה יתירה שכן זה עתה עשה
ה' ישועה גדולה לישראל!

שאול מתגלה שוב כדורש אמת
ואף במחיר חיי בנו יהונתן.
חשוב לציין כל גילוי כזה ,כי
כשלונותיו עלולים לגרום הערכה
כללית לא מדויקת ביחס
לאישיותו .לכן ,צריך להבהיר
שאמנם נכשל מספר פעמים ,אך
היו לו גם אירועים בהם התגלה
כאיש אמת.
גילוי נאות של דאגת העם לשלום
יהונתן והכרת הטוב כלפי מי
שהציל את העם מהפלשתים
בסכון חייו וחיי נושא כליו (לעיל
פרק יד)

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

שאול לוכד
את המלוכה

יד:

הכנת הנביא
את
המלך:חובת

טו:א

מז-מח

המנהיג
לציית לדבר
ה'
הכרת הטוב טו:ו
לקיני (-
יתרו)
הודאה
בחטא:
המלך
מצטדק על
חטאו
במלחמת
עמלק

חובת
המנהיג
לנהוג על פי
צו ה'

לּוכהַ ,על-
וְשאּול ָל ַכ ַה ְמ ָ
" ָ
ַיִּל ֶחם ָס ִּביב ְב ָכל-
יִּש ָר ֵאל; ו ָ
ְ
ּוב ְבנֵיַ -עמֹון
אֹּיְ ָביו ְבמֹוָאב ִּ
צֹובה,
ָ
ּוב ַמ ְל ֵכי
ְ
ּוב ֱא ֹום
ֶ
ּובכֹּל ֲא ֶשר-
ּוב ְפ ִּל ְש ִּתיםְ ,
ַ
ַך
ַעש ַחיִּלַ ,וי ְ
יעַ .וי ַ
ַר ִּש ַ
יִּפנֶה ,י ְ
ְ
ֶאת-
ַצל
ֲמ ֵלק; ַוי ֵ
ֶאת-ע ָ
יִּש ָר ֵאלִּ ,מ ַי ש ֵֹּסהּו"
ְ
מּואלֶ ,אלָ -שאּול,
ֹּאמר ְש ֵ
" ַוי ֶ
א ִֹּּתי ָש ַלח ה' ִּל ְמ ָש ֳּח ָך ְל ֶמ ֶל ְך,
וְע ָתה
יִּש ָר ֵאל; ַ
ַעלַ -עמֹו ַעלְ -
ְש ַמעְ ,לקֹול ִּד ְב ֵרי ה'"

ֹּאמר ָשאּול ֶאלַ -ה ֵקינִּי
" ַוי ֶ
ֲמ ֵל ִּקי,
תֹוך ע ָ
ְלכּו ֻׁסרּו ְר ּו ִּמ ְ
וְַאתה
ָ
ִּעמֹו,
ֶפן-א ִֹּּס ְפ ָך
ִּעםָ -כלְ -בנֵי
יתה ֶח ֶס
ָע ִּש ָ
ֲלֹותם ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם;
יִּש ָר ֵאלַ ,בע ָ
ְ
ֲמ ֵלק"
ָסר ֵקינִּיִּ ,מתֹו ְך ע ָ
ַוי ַ
טו:
ֲמ ֵל ִּקי
ֹּאמר ָשאּול ֵמע ָ
" ַוי ֶ
יג-טוֱ ,ה ִּביאּוםֲ ,א ֶשר ָח ַמל ָה ָעם
יטב ַהצֹּאן וְ ַה ָב ָקר,
כ-כא ַעלֵ -מ ַ
יך;
ְל ַמ ַען ְזב ַֹּחַ ,לה' ֱא'ל ֶֹּה ָ
יֹותרֶ ,ה ֱח ַר ְמנּו...
וְאת ַ -ה ֵ
ֶ
מּואל,
ֹּאמר ָשאּול ֶאלְ -ש ֵ
ַוי ֶ
ֲא ֶשר ָש ַמ ְע ִּתי ְבקֹול ה',
ָא ֵל ְךַ ,ב ֶד ֶר ְך ֲא ֶשרְ -ש ָל ַחנִּי
וֵ
ֶך
ָָאביאֶ ,אתֲ -אגַג ֶמל ְ
ה'; ו ִּ
ֲמ ֵלק,
וְאת-ע ָ
ֶ
ֲמ ֵלק,
עָ
ָה ָעם
ַיִּקח
ֶה ֱח ַר ְמ ִּתי .ו ַ
אשית
ּוב ָקרֵ ,ר ִּ
ֵמ ַה ָּׁש ָלל צֹּאן ָ
יך,
ַה ֵח ֶרםִּ ,ל ְזב ַֹּח ַלה' ֱא'ל ֶֹּה ָ
ַבגִּ ְלגָל"
טו:
ּומה קֹול-
מּואלֶ ,
ֹּאמר ְש ֵ
ַוי ֶ
יד
ָאזנָי ,וְקֹול
ַהצֹּאן ַהּזֶה ְב ְ
יט
טז
ַה ָב ָקרֲ ,א ֶשר ָאנ ִֹּּכי ש ֵֹּמ ַע...
וְל ָמה לֹּאָ -ש ַמ ְע ָתְ ,בקֹול
כב-כג ָ ...
כו
ַת ַעש
ַת ַעטֶ ,אלַ -ה ָּׁש ָלל ,ו ַ
ה'; ו ַ
ֹּאמר
ָה ַרעְ ,ב ֵעינֵי ה'ַ ....וי ֶ
מּואלַ ,ה ֵח ֶפץ ַלה' ְבעֹּלֹות
ְש ֵ
ּוז ָב ִּחיםִּ ,כ ְשמ ַֹּעְ ,בקֹול ה':
ְ
ֶבח טֹוב,
ִּהנֵה ְשמ ַֹּע ִּמּז ַ
ילים ִּ .כי
ְל ַה ְק ִּשיב ֵמ ֵח ֶלב ֵא ִּ
ַח ַטאתֶ -ק ֶסם ֶמ ִּרי ,וְָאוֶן
ַאס ָת
ַעןָ ,מ ְ
ּות ָר ִּפים ַה ְפ ַצר :י ַ
ְ
ָאס ָך,
ֶאתְ -ד ַּבר ה' ,וַּיִ ְמ ְ
מּואל ֶאל-
ֹּאמר ְש ֵ
ִּמ ֶמ ֶל ְךַ ...וי ֶ
ָשאּול ,לֹּא ָאשּוב ִּע ָמ ְךִּ :כי
ַאס ָתהֶ ,את ְ -ד ַּבר ה',
ָמ ְ
ָאס ָך ה'ִּ ,מ ְהיֹות ֶמ ֶל ְך
וַּיִ ְמ ְ
יִּש ָר ֵאל".
ַעלְ -

הרחבה/הערות

דמותו של שאול מתוארת כמנהיג
אחראי .הוא הצליח להכניע עמים
רבים וכך מפורטים בכתוב מעשים
חיוביים ,גילוי גבורה שלו כמלך
וכדומה .לכידת המלוכה היא בטוי
לשליטה בתפקידו כמלך.
לקראת קיום מצוות מחיית עמלק
מדגיש שמואל את שתי הנקודות
העקריות בנושא :א .מחויבותו של
שמואל כשליח ה' ב .מחויבותו של
שאול לציית לקול ה'
שאול נאמן לקיני וזוכר לו חסד
ראשונים ,חסדו של יתרו בעצתו
למשה ובהתלוותו לנדודי ישראל
במדבר ,מתוך אמון בהנהגת ה' על
ידי משה חתנו
טענת שאול" :הקימותי את דבר
ה'" עומדת בסתירה לצווי המפורט
של שמואל לשאולַ " :ע ָתה ֵל ְך
ֲמ ֵלקְ ,ו ַה ֲח ַר ְמ ֶתם
יתה ֶאת-ע ָ
וְ ִּה ִּכ ָ
ֶאתָ -כלֲ -א ֶשר-לֹוְ ,ולֹא ַּת ְחמֹל,
ְה ַּמ ָתה ֵמ ִאיש ַּעד ִ -א ָשה,
ָע ָליו; ו ֵ
ְעדֶ -שה,
ֵמע ֵֹלל ְו ַּעד-יֹונֵקִ ,משֹור ו ַּ
ָמל ְו ַּעדֲ -חמֹור").טו:ג)
ִמג ָ

שאול לא שכנע את שמואל
בהסברו החוזר ונשנה בענין
חמלת העם על הצאן .שמואל
מבהיר לשאול את חומרת חטאו
ַען,
ועקב כך  -את ענשו הקשה " :י ַ
ָאס ָך,
ַיִּמ ְ
ַאס ָת ֶאתְ -ד ַבר ה' ,ו ְ
ָמ ְ
ִּמ ֶמ ֶל ְך .".חומרת התוכחה באה
לידי בטוי בכפילות צמד המלים
"מאסת-וימאסך" .זוהי התוכחה
השניה של שמואל לשאול .בפרק
י"ג:יד נאמר" :ו ְַע ָתהַ ,מ ְמ ַל ְכ ְת ָך
לֹּאָ -תקּוםִּ :ב ֵקש ה' לֹו ִּאיש
ִּכ ְל ָבבֹוַ ,ו ְי ַצּוֵהּו ה' ְלנָגִּי ַעלַ -עמֹו--
ִּכי לֹּא ָש ַמ ְר ָתֵ ,את ֲא ֶשרִּ -צ ְּו ָך ה' "

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

מידה כנגד ח:ז,
מּואל,
ֹּאמר ה'ֶ ,אלְ -ש ֵ
" ַוי ֶ
טו:
ְש ַמע ְבקֹול ָה ָעםְ ,לכֹּל ֲא ֶשר-
מידה
יךִּ :כי לֹּא א ְֹּת ָך
ֹּאמרּו ֵא ֶל ָ
כג,כו י ְ
ָמ ֲאסּו
ִּכי-א ִֹּּתי
ָמָאסּו,
יהםִּ ...כי ַח ַטאת-
ֲל ֶ
ִּמ ְמל ְֹּך ע ֵ
ּות ָר ִּפים
ֶק ֶסם ֶמ ִּרי ,וְָאוֶן ְ
ַאסתָ ֶאת-
ַעןָ ,מ ְ
ַה ְפ ַצר :י ַ
ָאס ָך,
וַּיִ ְמ ְ
יְ הוָה,
ְד ַבר
מּואל
ֹּאמר ְש ֵ
ִּמ ֶמ ֶל ְךַ ...וי ֶ
ֶאלָ -שאּול ,לֹּא ָאשּוב ִּע ָמ ְך:
ַאס ָתהֶ ,אתְ -ד ַבר יְ הוָה,
ִּכי ָמ ְ
ָאסךָ יְ הוָהִּ ,מ ְהיֹות ֶמ ֶל ְך
וַּיִ ְמ ְ
יִּש ָר ֵאל".
ַעלְ -
דבר ה' יקום טו:
ֹּאמר ְשמּו ֵאלַ ,הגִּ ישּו ֵא ַלי
" ַוי ֶ
ֵל ְך
ֲמ ֵלקַ ,וי ֶ
לב-לג ֶאתֲ -אגַג ֶמ ֶל ְך ע ָ
לעולם
ֹּאמר
ֵא ָליוֲ ,אגַג ַמ ֲע ַ נֹּת; ַוי ֶ
ַמר-
ָסר
ָאכן
ֵ
ֲאגָג,
מּואל
ְש ֵ
ֹּאמר
ַה ָמוֶתַ .וי ֶ
ָשים ַח ְר ֶב ָך,
ַכ ֲא ֶשר ִּש ְכ ָלה נ ִּ
ָשים ִּא ֶמ ָך;
ֵכןִּ -ת ְש ַכל ִּמנ ִּ
מּואל ֶאתֲ -אגָג ִּל ְפנֵי
ַיְש ֵסף ְש ֵ
ו ַ
ה'ַ ,בגִּ ְלגָל"
טו:
מּואל ִּל ְראֹות
ָסף ְש ֵ
"וְ לֹּא-י ַ
צער על
כשלון המלך לה
ֶאתָ -שאּולַ ,ע -יֹום מֹותֹו,
מּואלֶ ,אל-
ַאבל ְש ֵ
ִּכיִּ -ה ְת ֵ
יך
ָשאּול; ַוה' נִּ ָחםִּ ,כיִּ -ה ְמ ִּל ְ
יִּש ָר ֵאל"
ֶאתָ -שאּול ַעלְ -
טז:ז
מּואלַ ,אל-
ֹּאמר ה' ֶאלְ -ש ֵ
" ַוי ֶ
"האדם
וְאל-גְ ב ַֹּּה
ַת ֵבט ֶאלַ -מ ְר ֵאהּו ֶ
יראה
ַאס ִּתיהּוִּ :כי
קֹומתֹוִּ --כי ְמ ְ
ָ
לעיניים וה'
לֹּאֲ ,א ֶשר יִּ ְר ֶאה ָהָא ָ ם ִּכי
יראה ללבב"
ָהָא ָ ם יִּ ְר ֶאה ַל ֵעינַיִּםַ ,וה'
יִּ ְר ֶאה ַל ֵל ָבב"

תכונות
נדרשות
למנהיג:
יודע נגן ,גבור
חיל ,איש
מלחמה ,נבון
דבר ,איש
תואר ,וה' עמו

כוחו של
הניגון -
להסיר רוח
רעה
ולהשרות
רוח ה'

נְע ִּרים
ֵמ ַה ָ
ֶא ָח
ַען
טז:יח " ַוי ַ
יתי ֵבן ְליִּ ַשי
ֹּאמרִּ ,הנֵה ָר ִּא ִּ
ַוי ֶ
ֵבית ַה ַל ְח ִּמי ,יֹּ ֵ ַע ַנגֵן וְ גִּ בֹור
וְאיש ִּמ ְל ָח ָמה ּונְ בֹון
ַחיִּל ִּ
וְאיש תַֹּאר; ַוה',
ִּ
ָד ָבר,
ִּעמֹו".
טז:כג

רּוחֱ -א'ל ִֹּּהים
"וְ ָהיָהִּ ,ב ְהיֹות ַ
ֶאלָ -שאּול ,וְ ָל ַקח ָדוִּ ֶאת-
ַה ִּכנֹור ,וְנִּ גֵן ְב ָי ֹו; וְ ָרוַח
וְס ָרה
ְל ָשאּול וְטֹוב לֹוָ ,
רּוח ָה ָר ָעה"
ֵמ ָע ָליו ַ

הרחבה/הערות

אחת מדרכי הנהגת ה' את העולם
היא "מידה כנגד מידה" .כאן
בבקשת העם למלך ובכשלון
הנסיון הראשון ,מופיע השורש
מ.א.ס .פעמיים בתשובת ה'
לשמואל על בקשת העם למלך,
וארבע פעמים לאחר כשלון
העמידה של המלך הראשון ,שאול.
רמז לנו הכתוב כאן על הענישה
הכללית את העם בבקשת מלך
"ככל הגויים".

שמואל הורג בעצמו את אגג ללא
משוא פנים ,ומשמש בכך דוגמה
מעשית לכל העם  ,הזקוק לחיזוק
במצווה זו.

למרות התוכחה הקשה על מעידת
שאול במחיית עמלק ,לא פסק
שמואל מלהתאבל על שאול כל
ימי חייו
ה' מגלה לנו מדי פעם את דרכי
הנהגתו את העולם .כאן מונח
יסוד גדול בתחום ההכרות של
האדם את חברו .האדם מושפע
ממראה עיניו וכך הוא מעריך בני
אדם ,אך יש עולם שלם מעבר
לפנים ,פנימיותו של האדם ,לבבו,
עולם זה רואה רק ה'
יודע נגן-כולל תכונת משורר-כותב
שירים-תהלים" -נעים זמירות
ישראל" (ש"ב ,כג:ב) .גבור חיל-
אמיץ .להלן מסופר על הכאתו את
הדב ואת האריה (יז:לד-לו) .איש
מלחמה-מוכשר לצאת למלחמה .
נבון דבר-מדבר בתבונה ובהשכל.
וה' עמו-מצליח דרכו
כחו של הניגון-גדול .יכול הוא
להסיר רוח רעה השולטת על
האדם ואף יש בו כדי להביאו
להתרוממות רוח להשגת נבואה,
כמסופר אצל אלישע" :ו ְַע ָתה,
ְקחּוִּ -לי ְמ ַנגֵן; ְו ָהיָה ְכ ַנגֵן ַה ְמ ַנ ֵגן,
ַת ִּהי ָע ָליו ַי -יה' " (מלכ"ב ,ג:טו)
וְ

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

"מאיגרא
רמא לבירא
עמיקתא"

יז:
ד-ח

בית הגידול
של מנהיג:
צניעות,
פשטות,
רוחניות
התעוררות
למניעת
חילול ה'

יז:יב

דבקות
במטרה

צניעות
בהליכות

הכתוב מתאר בפרוט את מראהו
החיצוני של גלית ,המעורר אימה
על כל רואהו וכן את התרברבותו
מול צבא ישראל ,כדי להגדיל
בעינינו את נפילתו אחר כך בידי
אדם דל אמצעי לחימה.

לא מסופר הרבה על ישי אבי דוד,
אך הכתוב מזכה אותנו בדרך אגב
בתיאור קצר עליו :זקן בחכמה
ואחד משופטי העיר

יז:כג

"וְ הּוא ְמ ַ ֵבר ִּע ָמם ,וְ ִּהנֵה
ָליָת
עֹולה ג ְ
ֶ
ִּאיש ַה ֵבנַיִּם
ַה ְפ ִּל ְש ִּתי ְשמֹו ִּמגַת ממערות
ְפ ִּל ְש ִּתים,
(מ ַמ ַע ְרכֹות)
ִּ
וַיְ ַ ֵברַ ,כ ְד ָב ִּרים ָה ֵא ֶלה;
ַיִּש ַמעָ ,דוִּ "
ו ְ

השמיעה במקרא משמעותה
בהרבה הקשרים-הפנמה ,קבלה.
דוד הפנים את דברי החרוף של
גלית והדברים עשו אצלו רושם
והניעו אותו לעשות מעשה

יז:כו

ָשים
ֹּאמר ָדוִּ ֶ ,אלָ -ה ֲאנ ִּ
ַוי ֶ
ָהע ְֹּמ ִּ ים ִּעמֹו ֵלאמֹּרַ ,מה-
ַכה ֶאת-
ֵע ֶשה ָל ִּאיש ֲא ֶשר י ֶ
יָ
ַה ְפ ִּל ְש ִּתי ַה ָלז ,וְ ֵה ִּסיר ֶח ְר ָפה
ִּכי ִּמי,
יִּש ָר ֵאל:
ְ
ֵמ ַעל
ַה ְפ ִּל ְש ִּתי ֶה ָע ֵרל ַהּזֶהִּ ,כי
ֵח ֵרףַ ,מ ַע ְרכֹות ֱא'ל ִֹּּהים
ַחיִּים".

דוד רומז בדבריו מהו היחס שיש
להתיחס אל גלית :לא להזכירו
בשמו אלא במהותו-ערל ,פלשתי
וכנוי מזלזל"-הלז" .זאת מפני
שהוא מעיז לחרף מערכות
א"להים הלא הם חילות ישראל.
עם
כלומר שורש המלחמה
הפלשתים הוא :עם ה' מול עובדי
חלילה,
הכופרים,
האלילים,
במלכות ה' על העולם כולו.
דוד עומד מול תוכחתו של אחיו
אליאב ,דבק במטרה לפגוע
במחרף מערכות ישראל

(שמזכה
בכוחות
מיוחדים
להצלחה
במשימה)

מלחמה
בישראל היא
מלחמה נגד
א'להיו

ִּאישַ -ה ֵבנַיִּם
ֵצא
" ַוי ֵ
ָליָת
ִּמ ַמ ֲחנֹות ְפ ִּל ְש ִּתים ,ג ְ
ָבהֹוֵ ,שש ַאמֹות
ְשמֹו ִּמגַת :ג ְ
כֹובע נְ ח ֶֹּשת ַעל-
ָרת ...וְ ַ
ָוז ֶ
וְש ְריֹון ַק ְש ַק ִּשים
רֹּאשֹוִּ ,
ּומ ְש ַקל,
ִּ
ָלבּוש;
הּוא
ַה ִּּׁש ְריֹוןֲ --ח ֵמ ֶשתֲ -א ָל ִּפים
ּומ ְצ ַחת
ִּ
ְש ָק ִּלים ,נְ ח ֶֹּשת.
נְ ח ֶֹּשתַ ,עלַ -רגְ ָליו; וְ ִּכי ֹון
נְ ח ֶֹּשתֵ ,בין ְכ ֵת ָפיו  .וחץ
(וְעץ) ֲחנִּיתֹוִּ ,כ ְמנֹור א ְֹּרגִּ ים,
ֵ
וְל ֶה ֶבת ֲחנִּיתֹוֵ ,ששֵ -מאֹות
ַ
ְש ָק ִּלים ַב ְרזֶל; וְ נ ֵֹּשא ַה ִּצנָה,
ַיִּק ָרא
ה ֵֹּל ְך ְל ָפנָיוַ .ו ַי ֲעמֹּ  ,ו ְ
יִּש ָר ֵאלַ ,ויֹּא ֶמר
ֶאלַ -מ ַע ְרכֹּת ְ
ָל ֶהםָ ,ל ָמה ֵת ְצאּו ַל ֲער ְֹּך
ֲהלֹוא ָאנ ִֹּּכי
ִּמ ְל ָח ָמה:
ֲב ִּ ים
וְַאתם ע ָ
ֶ
ַה ְפ ִּל ְש ִּתי,
ֵר
ְל ָשאּול ְברּו ָל ֶכם ִּאיש ,וְ י ֵ
ֵא ָלי"
"וְ ָ וִּ ֶבןִּ -איש ֶא ְפ ָר ִּתי ַה ֶּזה,
ּושמֹו
ִּמ ֵבית ֶל ֶחם יְ הּו ָ הְ ,
יִּשי ,וְלֹו ְשמֹּנָה ָבנִּים;
ַ
ָקן ָבא
ימי ָשאּול ,ז ֵ
וְ ָה ִּאיש ִּב ֵ
ָשים"
ַב ֲאנ ִּ

הרחבה/הערות

יז:

כח-כט

יז:לד

ַיִּש ַמע ֱא ִּליָאב ָא ִּחיו ַה ָג ֹול,
"ו ְ
ָשים; וַיִּ ַחר-
ְב ַ ְברֹו ֶאלָ -ה ֲאנ ִּ
ֹּאמר
ַאף ֱא ִּליָאב ְב ָ וִּ ַוי ֶ
וְעלִּ -מי
ַ
ָר ְ ָת,
ָל ָמהּ-זֶה י ַ
ָט ְש ָת ְמ ַעט ַהצֹּאן ָה ֵה ָנה
נַ
ַב ִּמ ְ ָברֲ --אנִּי ָי ַ ְע ִּתי ֶאת-
וְאת ר ַֹּע ְל ָב ֶב ָךִּ ,כי
ְז ֹּנְ ָך ֵ
ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ְראֹות
ְל ַמ ַען
ֶמה
ָדוִּ ,
ֹּאמר
ָר ְ ָתַ .וי ֶ
יָ
יתי ָע ָתה; ֲהלֹואָ ,ד ָבר
ָע ִּש ִּ
הּוא ".
ֹּאמר ָדוִּ ֶאלָ -שאּול ,ר ֶֹּעה
" ַוי ֶ
ָאביו ַבצֹּאן;
ָהיָה ַע ְב ְד ָך ְל ִּ
ָשא
וְאתַ -הדֹוב ,וְ נ ָ
ּובא ָה ֲא ִּרי ֶ
ָ
ֶשה ֵמ ָה ֵע ֶ ר"

הכתוב מספר רק עכשיו על גבורת
דוד כנגד הארי והדב ,רק
כשהוכרח דוד להוכיח לשאול את
אומץ לבו וגבורתו שקיבל מאת ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ֹּאמרָ ,דוִּ  ,ה' ֲא ֶשר דוד מפגין בטחון גדול בה'
בטחון גדול יז:לז " ַוי ֶ
ּומ ַי ַהדֹּב ,כשמטרתו האחת והיחידה –
ִּה ִּצ ַלנִּי ִּמ ַי ָה ֲא ִּרי ִּ
בה'
ילנִּי ִּמ ַי ַה ְפ ִּל ְש ִּתי לקדש שם שמים!
ַצ ֵ
הּוא י ִּ
ֹּאמר ָשאּול ֶאלָ -דוִּ
ַהּזֶהַ .וי ֶ
ֵל ְךַ ,וה' יִּ ְהיֶה ִּע ָמ ְך".
ַיִּקח ַמ ְקלֹו ְב ָי ֹו ,וַיִּ ְב ַחר-לֹו דוד מלמד אותנו פרק חשוב
"אין מעצור יז:מ
"ו ַ
ֻׁקיֲ -א ָבנִּים ִּמן -בבטחון בה' במלחמה נגד אויב
ֲח ִּמ ָּׁשה ַחל ֵ
לה' להושיע
ָשם א ָֹּתם ִּב ְכ ִּלי אכזר המחרף שם שמים .מתוך
ַחל ַוי ֶ
ַהנ ַ
ברב או
ּובי ְַלקּוט מטרה נקיה לקדש שם שמים ,הוא
ָהרֹּ ִּעים ֲא ֶשר-לֹו ַ
במעט"
וְק ְלעֹו ְב ָי ֹו; וַיִּ גַשֶ ,אל -לוקח "נשק" סמלי ואומר בלבו:
ַ
(ש"א ,יד:ו)
בעצם אני רק השליח ,הלוחם
ַה ְפ ִּל ְש ִּתי ".
האמתי למעשה הוא "ה' איש
מלחמה" ובכוחו להכריע גם בנשק
זה.
זוהי פעם שניה בספרנו שלוחמים
בוטחים בה' ובידם נשק דל-
הקודם לדוד היה יהונתן
במלחמתו בפלשתים במכמש
ֹּאמר ָדוִּ ֶ ,אלַ -ה ְפ ִּל ְש ִּתי ,דוד מכריז קבל עולם מהי אמונתו
יז:
" ַוי ֶ
מלחמות
מז
מה
ּוב ֲחנִּית ומה פשר המלחמה הזו .לא כמות
ַאתה ָבא ֵא ַליְ ,ב ֶח ֶרב ַ
ָ
ישראל=
יך ,הנשק של כל צד עומדת כעת
ּוב ִּכי ֹון; וְָאנ ִֹּּכי ָבאֵ -א ֶל ָ
ְ
מלחמות ה'!
ְב ֵשם ה' ְצ ָבאֹותֱ ,א'ל ֵֹּהי למבחן ,אלא מי שעומד מאחורי
יִּש ָר ֵאלֲ ,א ֶשר כל לוחם" .כי לה' המלחמה" ולכן
ְ
ַמ ַע ְרכֹות
ֶר ָך ה' אני רק שליחו .דרכו יידע כל
יְסג ְ
ֵח ַר ְפ ָת ַ .היֹום ַהּזֶה ַ
ַה ִּסר ִֹּּתי ֶאת -העולם "כי יש א'להים לישראל"
ית ָך ,ו ֲ
ְב ָי ִּ י וְ ִּה ִּכ ִּ
ָת ִּתי ֶפגֶר ועוד ידעו כולם כי ישועת ה' על
יך ,וְ נ ַ
ֹּאש ָך ֵמ ָע ֶל ָ
ר ְ
ַמ ֲחנֵה ְפ ִּל ְש ִּתים ַהיֹום ַהּזֶה ,אויבי ישראל ,אויביו ,אינה בכמות
ּול ַחיַת ָהָא ֶרץ; ובחוזק הנשק ,אלא בכוח רונה ? -
ְלעֹוף ַה ָּׁש ַמיִּם ְ
ָארץִּ ,כי יֵש הנשלח משמים ליראיו ולמאמיניו
וְ ֵי ְ עּוָ ,כלָ -ה ֶ
יִּש ָר ֵאל  .וְ ֵי ְ עּו
ֱא'ל ִֹּּהיםְ ,ל ְ
ָכלַ -ה ָק ָהל ַהּזֶהִּ ,כי-לֹּא
יע ה' ִּכי
הֹוש ַ
ּוב ֲחנִּית יְ ִּ
ְב ֶח ֶרב ַ
ָתן ֶא ְת ֶכם
ַלה' ַה ִּמ ְל ָח ָמה ,וְ נ ַ
ְב ָי ֵ נּו".
ֶאל -סמל נס הנצחון של דוד מצד אחד
ַו ַי ֲעמֹּ
ָרץ ָדוִּ
העצמת נס יז:נא " ַוי ָ
ַיִּקח ֶאתַ -ח ְרבֹו וההכנעה וההשפלה של גיבור
ַה ְפ ִּל ְש ִּתי ו ַ
הנצחון
ַיִּש ְל ָפּה ִּמ ַת ְע ָרּה ,וַיְ מֹּ ְת ֵתהּו ,הפלשתים מצד שני ,היא בהמתתו
ו ְ
ֶאת-רֹּאשֹו; בחרבו שלו
וַיִּ ְכ ָרתָ -בּה,
וַיִּ ְראּו ַה ְפ ִּל ְש ִּתים ִּכיֵ -מת
בֹורםַ ,ויָנֻׁסּו"
גִּ ָ
יח:א "וַיְ ִּהיְ ,כ ַכלֹּתֹו ְל ַ ֵבר ֶאל -אהבת דוד ויהונתן היתה אהבת
"אהבה
נִּק ְש ָרה נפש-אהבה שאינה תלויה בדבר,
ָתןְ ,
ֶפש יְ הֹונ ָ
ָשאּול ,וְ נ ֶ
שאינה
ויאהבו שעליה אמרו חז"ל (אבות ,ה:טז)
ָדוִּ ;
ֶפש
ְבנ ֶ
תלויה
ָתןְ ,כנ ְַפשֹו" שאינה בטלה לעולם .לכן ,הגדיר
ֶא ָה ֵבהּו) יְ הֹונ ָ
( ַוי ֱ
בדבר" (עפ"י
יהודה את אהבת יעקב אבינו
אינה
הרמב"ם:
לבנימין בהגדרה דומה" :ונפשו
בדבר
תלויה
קשורה בנפשו" (בראשית ,מד:ל)
בטל ,אלא
בדבר נצחי)

המקור
פרק ופסוק
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"קשה
כשאול
קנאה"
(שה"ש ,ח:ו)

יח:
ז-ט

הכרה
בהשגחת ה'

יח:
יב-יג-
טו

ענוה בצד
גדולה

יח:
יח,כג

מסירות נפש יט:
להצלת חיים יא-יז

ָשים
ַהנ ִּ
ַת ֲענֶינָה
"ו ַ
ֹּאמ ְרןִָּ :ה ָכה
ַה ְמ ַש ֲחקֹותַ ,ות ַ
וְ ָ וִּ
ַב ֲא ָל ָפו,
ָשאּול
ְל ָשאּול
ְב ִּר ְבב ָֹּתיו .וַיִּ ַחר
ֵרע ְב ֵעינָיו ַה ָד ָבר
ְמאֹּ ַ ,וי ַ
ָתנּו ְל ָ וִּ
ֹּאמר נ ְ
ַהּזֶהַ ,וי ֶ
ָתנּו ָה ֲא ָל ִּפים;
וְלי נ ְ
ְר ָבבֹותִּ ,
לּוכה וַיְ ִּהי
ַאך ַה ְמ ָ
וְעֹו לֹוְ ,
ָשאּול ,עון (עֹויֵן) ֶאתָ -דוִּ ,
ָה ְלָאה "
ֵמ ַהיֹום ַההּוא ,ו ָ
"וַיִּ ָרא ָשאּולִּ ,מ ִּל ְפנֵי ָ וִּ :
ּומ ִּעם ָשאּול
ִּכיָ -היָה ה' ִּעמֹוֵ ,
ַיְס ֵרהּו ָשאּול ֵמ ִּעמֹו,
ָסר .ו ִּ
ֵצא
ָאלף; ַוי ֵ
ַיְש ֵמהּו לֹו ַשרֶ -
ו ִּ
ַו ָיבֹּאִּ ,ל ְפנֵי ָה ָעם .וַיְ ִּהי ָ וִּ
ְל ָכלְ -ד ָר ָכוַ ,מ ְש ִּכיל; ַוה',
ַרא ָשאּולֲ ,א ֶשר-הּוא
ִּעמֹוַ .וי ְ
ַמ ְש ִּכיל ְמאֹּ ; ַו ָיגָרִּ ,מ ָפ ָניו".
ֹּאמר ָדוִּ ֶאלָ -שאּולִּ ,מי
" ַוי ֶ
ּומי ַחיַיִּ ,מ ְש ַפ ַחת ָא ִּבי,
ָאנ ִֹּּכי ִּ
ָח ָתן,
יִּש ָר ֵאלִּ --כיֶ -א ְהיֶה
ְב ְ
ָדוִּ ,
ֹּאמר
ַוי ֶ
ַל ֶמ ֶל ְך...
ֵיכם ִּה ְת ַח ֵתן
נְק ָלה ְב ֵעינ ֶ
ַה ַ
ַב ֶמ ֶל ְך ,וְָאנ ִֹּּכיִּ ,אישָ -רש
וְנִּק ֶלה ".
ְ
ָאכים ֶאל-
ַיִּש ַלח ָשאּול ַמ ְל ִּ
"ו ְ
וְל ֲה ִּמיתֹו,
ֵבית ָדוִּ ְ ,ל ָש ְמרֹוַ ,
יכל
ַת ֵג ְל ָ וִּ ִּ ,מ ַ
ַבב ֶֹּקר; ו ַ
ִּא ְשתֹו ֵלאמֹּרִּ ,אםֵ -אינְ ָך
יְלה,
ְמ ַמ ֵלט ֶאת-נ ְַפ ְש ָך ַה ַל ָ
מּומת ַ .ות ֶֹּר
ָ
ַאתה
ָ
ָמ ָחר
יכל ֶאתָ -דוִּ ְ ,ב ַע ַה ַחלֹון;
ִּמ ַ
ַיִּמ ֵלט;... .
ֵל ְך וַיִּ ְב ַרח ,ו ָ
ַוי ֶ
ֹּאמר ,ח ֶֹּלה הּוא....
ַות ֶ
יכל,
ֹּאמר ָשאּול ֶאלִּ -מ ַ
ַוי ֶ
ַת ַש ְל ִּחי
יתנִּי ,ו ְ
ָל ָמה ָכ ָכה ִּר ִּמ ִּ
ֹּאמר
ַיִּמ ֵלט; ַות ֶ
ֶאת-אֹּיְ ִּבי ,ו ָ
ָאמר
יכל ֶאלָ -שאּול ,הּואַ -
ִּמ ַ
ית ְך"
ֵא ַלי ַש ְל ִּחנִּי ָל ָמה ֲא ִּמ ֵ

הרחבה/הערות

למרות ש"הכה שאול באלפיו",
"נתנו לדוד רבבות" ,ודבר זה
מעורר את קנאת שאול .אין זה
מכבודו של שאול שענין זה יופיע
על ספר ,אך הכתוב מעוניין
ללמדנו כמה קשה הקנאה גם אם
זה כרוך בפגיעה בכבודו.

לשבחו של שאול ייאמר שהוא
הכיר בהשגחת ה' על דוד ,הזוכה
להצלה ממנו .הדבר עורר אותו
ליראה ממנו "כי היה ה' עמו",
ועקב כך הרחיקו מלפניו ומינה
אותו לתפקיד אחר

בתוך מספר פסוקים מגלה לנו
הכתוב את מדת הענווה הגדולה
שנחל
הנצחון
דוד.
של
במלחמותיו נגד הפלשתים לא
הזחיחו את דעתו ,והוא ראה
עצמו שליח ה' ולא ייחס לעצמו
את ההצלחות.
כדי להציל את חיי דוד בעלה,
סיכנה מיכל את חייה היא ,בכך
שהבריחה את דוד וחפתה עליו
בספורים בדויים (שהרי מי שרודף
את דוד עלול לרדוף גם אותה
למרות שהיא בתו ,כמו שראינו
אחר כך את יחסו של שאול
ליהונתן על אהבתו לדוד-שמו"א,
כ:לג) .

המידה/הערך

 #לשון הרע
הרגה עיר
שלמה!

המקור
פרק ופסוק

כב:
ט-כ

ַען ד ֵֹּאג ָה ֲא ִֹּּמי ,וְ הּוא
" ַוי ַ
ַעלַ -ע ְב ֵ יָ -שאּול--
נִּ ָצב
יתיֶ ,אתֶ -בן-
ֹּאמרָ :ר ִּא ִּ
ַוי ַ
ימ ֶל ְך
יִּשיָ ,בא נ ֶֹּבהֶ ,אלֲ -א ִּח ֶ
ַ
ַיִּשַאל-לֹו,
ו ְ
א ִּחטּוב ...
ֶבןֲ -
וְאת,
ָתן לֹו; ֵ
ַבה' ,וְ ֵצי ָ ה ,נ ַ
ָתן
ָליָת ַה ְפ ִּל ְש ִּתי--נ ַ
ֶח ֶרב ג ְ
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְך ,ל ויג
לֹוַ ....וי ֶ
ּופ ַגע
ַאתהְ ,
ָ
ֹואג) ,סֹּב
(ל ֵ
ְ
(דֹואג)
ֵ
ֹּהנִּים; וַיִּ סֹּב ויג
ַבכ ֲ
ַיִּפגַע-הּוא
ו ְ
ָה ֲא ִֹּּמי,
ָמת ַּביֹום ַּההּוא
ֹּהנִּיםַּ ,וי ֶ
ַבכ ֲ
ֹשא
ַּח ִמ ָשה ִאיש ,נ ֵ
ְשמֹנִ ים ו ֲ
ֵאפֹוד ָבד .וְ ֵאת נֹב ִעיר-
ֹהנִ יםִ ,ה ָכה ְל ִפיֶ -ח ֶרב,
ַּהכ ֲ
ֵמ ִאיש ו ְַּעדִ -א ָשהֵ ,מעֹולֵל
ַּחמֹור
וְ ַּעד-יֹונֵק; וְ שֹור ו ֲ
ָשהְ ,ל ִפיָ -ח ֶרב".
וֶ

כד:ו

ילה ִּלי
ָשיו ָח ִּל ָ
ֹּאמר ַל ֲאנ ָ
" ַוי ֶ
ֱשה ֶאתַ -ה ָד ָבר
ֵמה'ִּ ,אםֶ -אע ֶ
יח ה'--
ַהּזֶה ַלא ֹּנִּי ִּל ְמ ִּש ַ
יח
ִּל ְשל ַֹּח ָי ִּ י ,בֹוִּ :כיְ -מ ִּש ַ
ה' ,הּוא"
ֹּאמר ָדוִּ ְל ָשאּולָ ,ל ָמה
" ַוי ֶ
ֶאתִּ -ד ְב ֵרי ָא ָ ם
ִּת ְש ַמע
ֵלאמֹּרִּ :הנֵה ָ וִּ ְ ,מ ַב ֵקש
ָר ָע ֶת ָך ִּ ...הנֵה ַהיֹום ַהּזֶה
נְתנְ ָך
ֶיךֵ ,את ֲא ֶשרָ -
ָראּו ֵעינ ָ
ה' ַהיֹום ְב ָי ִּ י ַב ְמ ָע ָרה ,וְָא ַמר
יך; ָואֹּ ַמר,
ַת ָחס ָע ֶל ָ
ַל ֲה ָרגְ ָך ,ו ָ
לֹּאֶ -א ְש ַלח ָי ִּ י ַבא ֹּנִּיִּ --כי-
וְָאבי
יח ה' ,הּואִּ ...
ְמ ִּש ַ
ְר ֵאה --גַם ְר ֵאה ֶאתְ -כנַף
יל ָךְ ,ב ָי ִּ יִּ :כי ְב ָכ ְר ִּתי
ְמ ִּע ְ
וְ לֹּא
יל ָך
ְמ ִּע ְ
ֶאתְ -כנַף
ּור ֵאה ִּכי ֵאין
יךַ ,דע ְ
ֲה ַרגְ ִּת ָ
ָפ ַשע וְ לֹּא-
ְב ָי ִּ י ָר ָעה ו ֶ
וְַאתה צֹּ ֶ ה ֶאת-
אתי ָל ְך ָ
ָח ָט ִּ
יִּשפֹּט ה'
נ ְַפ ִּשיְ ,ל ַק ְח ָתּהְ ...
ֶךּ ,ונְ ָק ַמנִּי ה' ִּמ ֶמ ָך;
ּובינ ָ
ֵבינִּי ֵ
וְ ָי ִּ י ,לֹּא ִּת ְהיֶהָ -ב ְך".

" #כל
שנעשה
רחמן על
האכזרים,
לסוף נעשה
אכזר על
רחמנים" (ר'
אליעזר,
תנחומא-
מצורע)

גבורת נפש
של נרדף

תוכחת נרדף כד:
ט-יב
לרודפו

הרחבה/הערות

לא יתואר מה עוללה לשון הרע
של דואג האדומי!
הוא עצמו ,לאחר שסיפר לשאול
על עזרת אחימלך לדוד ,ביצע את
הרצח הנורא בשמונים וחמשה
הכהנים ,בחינת "מגלגלין חובה
ע"י חייב"! ואח"כ ציווה שאול
להמית גם את כל בני
ְעד ִ -א ָשה,
משפחותיהם " ֵמ ִאיש ו ַּ
ַּחמֹור
ְעד-יֹונֵק; ְושֹור ו ֲ
עֹולל ו ַּ
ֵמ ֵ
ָשה" ,כמו שציווה שמואל לעשות
וֶ
בעמלק .אך מאחר וחמל שאול על
אנשי עמלק האכזרים ועל צאנם,
הגיע להתאכזרות חמורה על אנשי
העיר נוב כולם עם בהמתם.
מתוך מטרה נעלה ,ללמדנו מה
עלולה לשון הרע לגרום ומה
עלולה סטיה מצווי ה' לגרום ,תאר
הכתוב בפירוט החרבת עיר
שלמה ,למרות הצער והמבוכה
שהדבר גורם לנו
דוד התגבר על קריאות עוזריו
לפגוע בשאול ,כשהיה שאול
במערה ,למרות שבקלות יכל
לעשות זאת .הוא רק קרע את כנף
מעילו וגם על כך הצטער מאד
הכרנו עד כה את אומץ לבו
וגבורתו הפיסית של דוד אשר
מקורה היה בבטחון בה' ובאמונה
גדולים מאד.
הפעם מדובר בגבורה מסוג אחר-
גבורת נפש! היכולת להימנע
מלפגוע במי שרודף אותו ומבקש
את נפשו ,בשאול {אף שמדובר
במלך ,מותר היה לו להרגו על פי
הכלל "הבא להרגך השכם להרגו",
כלשון הרמב"ם (הל' רוצח
ושמירת הנפש ,א:ו)" :הרו ף אחר
חברו להורגו ,אפילו היה הרו ף
קטן--הרי כל ישראל מצווין
להציל הנר ף מי הרו ף ,ואפילו
בנפשו של רו ף"}.למרות שדוד
נמשח כבר למלך (לעיל ,טז:יג).
גבורה זו נבעה מגודל צדקותו
וחסידותו כי רבה!

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

כד:יד

התבטלות
גמורה של
נרדף מול
רודפו
"לשון רכה כד:
תשבר גרם" טז-כא
(משלי,
כה:טו) -
מלך המכיר
בטעותו
ומודה על כך

מתכונות
המנהיג
בישראל -
"עדינו
העצני" זה
דוד (מועד
קטן,טז:א)

כה:יג

הרחבה/הערות

יִּש ָר ֵאל ,בדברי התוכחה מתבטא דוד
ָצא ֶמ ֶל ְך ְ
ַאח ֵרי ִּמי י ָ
" ֲ
ַאתה רֹּ ֵ ף ַא ֲח ֵרי בענוות-יתר .הוא מכנה עצמו מול
ַאח ֵרי ִּמי ָ
ֲ
"כ ֶלב ֵמת"ַ " ,פ ְרעֹּש ֶא ָח "!
ַאח ֵרי ַפ ְרעֹּש ֶא ָח " שאולֶ :
ֶכ ֶלב ֵמת ֲ
"וַיְ ִּהי ְכ ַכלֹות ָדוִּ ְ ,ל ַ ֵבר
ֶאתַ -ה ְד ָב ִּרים ָה ֵא ֶלה ֶאל-
ֹּאמר ָשאּולֲ ,הק ְֹּל ָך
ָשאּולַ ,וי ֶ
ַיִּשא ָשאּול
זֶה ְבנִּי ָ וִּ ; ו ָ
ֹּאמרֶ ,אלָ -דוִּ ,
קֹּלֹוַ ,ו ֵי ְב ְךַ .וי ֶ
ַאתה
ַאתהִּ ,מ ֶמנִּיִּ :כי ָ
ַצ ִּדיק ָ
ַאנִּ י
טֹובה ,ו ֲ
ַה ָ
גְ ַמ ְל ַתנִּי
(וְַאתה)
ָ
יך ָה ָר ָעה .ואת
גְ ַמ ְל ִּת ָ
ִּה ַג ְ ָת ַהיֹוםֵ ,את ֲא ֶשר-
טֹובהֵ --את
ָ
יתה ִּא ִּתי
ָע ִּש ָ
ֲא ֶשר ִּסגְ ַרנִּי ה' ְב ָי ְ ָך ,וְ לֹּא
ֲה ַרגְ ָתנִּי-.יִּ ְמ ָצא ִּאיש ֶאת-
טֹובה;
וְש ְלחֹו ְב ֶ ֶר ְך ָ
אֹּיְ בֹוִּ ,
טֹובהַ ,ת ַחת
ָ
ַוה' ,יְ ַש ֶל ְמ ָך
יתה
ַהיֹום ַהּזֶהֲ ,א ֶשר ָע ִּש ָ
וְע ָתה ִּהנֵה ָי ַ ְע ִּתיִּ ,כי
ִּליַ .
וְק ָמהְ ,ב ָי ְ ָך,
לֹוך; ָ
ָמל ְֹּך ִּת ְמ ְ
וְע ָתה,
ת,יִּש ָר ֵאלַ .
ַמ ְמ ֶל ֶכ ְ
ִּה ָּׁש ְב ָעה ִּלי ַבה'ִּ ,אםַ -ת ְכ ִּרית
וְאם-
ִּ
ַאח ָרי;
ֲ
ַר ִּעי,
ֶאת-ז ְ
ֶאתְ -ש ִּמיִּ ,מ ֵבית
ַת ְש ִּמי
ָאבי".
ִּ
ָשיו ִּחגְ רּו
ֹּאמר ָדוִּ ַל ֲאנ ָ
" ַוי ֶ
ַחגְ רּו ִּאיש
ִּאיש ֶאתַ -ח ְרבֹוַ ,וי ְ
ַחגֹּר גַםָ -דוִּ ,
ֶאתַ -ח ְרבֹוַ ,וי ְ
ַאח ֵרי ָ וִּ ,
ֶאתַ -ח ְרבֹו; ַו ַיעֲלּו ֲ
ִּאיש,
ֵמאֹות
ַאר ַבע
ְכ ְ
ַעל-
ָשבּו
יְ
אתיִּ ם,
ּומ ַ
ָ
ַה ֵכ ִּלים" .

בדבריו הנכוחים היוצאים מלב
הנקי מרגשי נקם ומהותם ענווה
רבה ,הצליח דוד "להמיס" את לב
שאול ולהביאו להתבטאות נדירה
אצל שאול הרודף את דוד ומבקש
להמיתו .כל דבריו נאמרים ברכות
ובלבביות .תחילה מגדיר הוא את
דוד "צדיק אתה ממני" ,מודה
בעוולה שנהג בה כלפיו ומתפעל
מהימנעותו של דוד מלפגוע בו.
בהמשך דבריו ,מביע שאול הכרה
במעמדו וייעודו של דוד כמלך על
ישראל ,ומסיים בבקשה ממנו,
בתור המלך הבא ,להישבע לו
שלא יגמול לו ולזרעו רעה על
שרדף אותו.

אחד מכינויי דוד (עפ"י מס' מו"ק)
הוא עדינו העצני – "כשהיה יושב
ועוסק בתורה היה מעדן עצמו
כתולעת ,ובשעה שיוצא למלחמה
היה מקשה עצמו כעץ" כמו כן,
כשהתיחס לשאול המלך דמה
לתולעת וכשהגן על מעמדו כמלך,
היה קשה כעץ .אולי ,כדי לעמוד
על אופיו המיוחד הסמיך הכתוב
את סיפורי שאול מצד אחד
ולהבדיל ,נבל הכרמלי .כאן נוהג
הוא בקשיות כעץ ביחס לנבל
המורד במלך

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

אביגיל בחכמתה ובאומץ לבה
הצילה את בעלה נבל ממוות.
כששמעה שדוד עומד להענישו על
שמרד במלכות ,הזדרזה לפייס את
דוד ואנשיו במתנה גדולה ובדברי
טעם .אביגיל היא אחת משבע
הנביאות שהיו לישראל ,ואכן
דבריה היו דברי טעם שהשפיעו
על דוד .נשים חכמות עמדו להם
לישראל במשך הדורות ,ועל חלקן
הכתוב מייחד דברים הראויים
ללימוד.

כה:
(א ִּביגַיִּל)
ַת ַמ ֵהר אבוגיל ֲ
"ו ְ
"חכמת
ּוש ַניִּ ם
אתיִּם ֶל ֶחם ְ
נשים בנתה יח-לא ַו ִּת ַקח ָמ ַ
נִּ ְב ֵלי -יַיִּן ,וְ ָח ֵמש צֹּאן עשוות
ביתה"
(עֲשּויֹות) וְ ָח ֵמש ְס ִּאים ָק ִּלי,
יד:א)
(משלי,
אתיִּ ם
ּומ ַ
ּומָאה ִּצ ֻׁמ ִּקיםָ ,
ֵ
ַעל-
ַת ֶשם,
וָ
ְד ֵב ִּלים;
ַת ֶרא ֲא ִּביגַיִּל,
ַה ֲחמ ִֹּּרים ...ו ֵ
ַת ֶר ֵמעַל
ַת ַמ ֵהר ,ו ֵ
ֶאתָ -דוִּ  ,ו ְ
ַאפי ָ וִּ ,
ַתפֹּל ְל ֵ
ַה ֲחמֹור; ו ִּ
ַת ְש ַתחּו,
ו ִּ
ֶיה,
ַעלָ -פנ ָ
ַעלַ -רגְ ָליו,
ַתפֹּל,
ָארץ.ו ִּ
ֶ
ֹּאמרִּ ,ביֲ -אנִּי ֲא ֹּנִּי ֶה ָעוֹּן;
ַות ֶ
ֶיך,
ָאזנ ָ
ּות ַ ֶבר-נָא ֲא ָמ ְת ָךְ ,ב ְ
ְ
ּוש ַמעֵ ,את ִּד ְב ֵרי ֲא ָמ ֶת ָך .וכו'
ְ
" ִּכיִּ -מ ְל ֲחמֹות ה' ֲא ֹּנִּי בדברי הפיוס הגדירה אביגיל את
כה:
בישראל
נִּל ָחם ,וְ ָר ָעה לֹּאִּ -ת ָמ ֵצא ְב ָך ,מלחמות דוד כמלחמות ה',
כח
ְ
היציאה
להורות כי נקיות היו משיקולים
יך"
ָמ ָ
ִּמי ֶ
למלחמה
אישיים או מתאוות שלטון
מלחמות
כ
האפיינית למלכים .וכך אמרה
דוד זוהי
בהמשךְ " :ו ָר ָעה לֹּאִּ -ת ָמ ֵצא ְב ָך,
!
ה'
מלחמת
יך"
ָמ ָ
ִּמי ֶ
רּוך דוד מודה לאביגיל על שמנעה
הודאה על כה:
ֹּאמר ָדוִּ ַ ,ל ֲא ִּביגַלָ :ב ְ
" ַוי ֶ
יִּש ָר ֵאלֲ ,א ֶשר ממנו להמית את נבל ,כשהסבירה
לב-לג ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
האמת
ַהּזֶה לו בטוב טעם שלמעשה זה לא
ַהיֹום
ְש ָל ֵח ְך
ַט ְע ֵמ ְך ,יהיו תוצאות טובות.
רּוך
ּוב ְ
אתיָ .
ִּל ְק ָר ִּ
ָאתֲ :א ֶשר ְכ ִּל ִּתנִּי
רּוכה ְ
ּוב ָ
ְ
ַהיֹום ַהּזֶהִּ ,מבֹוא ְב ָ ִּמים,
וְ ה ֵֹּש ַע ָי ִּ יִּ ,לי"
ישי ,בספורים הרבים על דוד בולטים
ֶאלֲ -א ִּב ַ
ֹּאמר ָדוִּ
כו:ט " ַוי ֶ
הימנעות
יתהּוִּ :כי ִּמי ָש ַלח מאד שני האירועים בהם הזדמנה
ַאלַ -ת ְש ִּח ֵ
חוזרת
לדוד האפשרות לפגוע ברודפו ,אך
וְנִּקה"
יח ה' ָ
ָי ֹוִּ ,ב ְמ ִּש ַ
מפגיעה
נמנע מלעשות זאת .בשני
במשיח ה'
האירועים אף עמד בפני משרתיו
שניסו לעודדו לפגוע .הוא לא רק
סרב אלא אף התעלה על עצמו
ודיבר במעלתו של שאול כמשיח
ה' – מלך שנתמנה על ידי ה'.
ַאבנֵר בחכמתו צווה דוד לקחת חרישית
דאגה לחיי כו:
ֶאלְ -
ֹּאמר ָדוִּ
" ַוי ֶ
ֹוך את חניתו של שאול ,ואז הוכיח
ּומי ָכמ ָ
ַאתהִּ ,
טו-טז ֲהלֹואִּ -איש ָ
הרודף
וְל ָמה לֹּא ָש ַמ ְר ָת ,את אבנר שומר ראשו של שאול
יִּש ָר ֵאלָ ,
ְב ְ
ֶיך ַה ֶמ ֶל ְךִּ :כיָ -בא על שהתרשל בתפקידו ,כי חיי
ֶאלֲ -א ֹּנ ָ
ַאח ָה ָעםְ ,ל ַה ְש ִּחית ֶאת -שאול אדונו עמדו עתה בסכנה!
ַ
ֶיך .לֹּא-טֹוב בנוסף להימנעותו מלפגוע ,חלילה,
ֲא ֹּנ ָ
ַה ֶמ ֶל ְך
ית --בשאול ,מוצא דוד מקום בלבו
ַה ָד ָבר ַהּזֶהֲ ,א ֶשר ָע ִּש ָ
ַאתם ,הרחב גם לדאגה להמשך שלומו
ַחי-ה' ִּכי ְבנֵיָ -מוֶת ֶ
ֲא ֶשר לֹּאְ -ש ַמ ְר ֶתם ַעל -של שאול .כמה נפלא הדבר!
יח ה';
ֵיכם ַעלְ -מ ִּש ַ
ֲא ֹּנ ֶ
וְע ָתה ְר ֵאהֵ ,איֲ -חנִּית ַה ֶמ ֶל ְך
ַ
ַה ַמיִּםֲ --א ֶשר
וְאת ַ -צ ַפ ַחת
ֶ
ְמ ַר ֲאש ָֹּתו"
אתי שּוב בדרכו העדינה והאצילית הצליח
ֹּאמר ָשאּול ָח ָט ִּ
כו:כא " ַוי ֶ
וידויו של
ָארע ְל ָך דוד להביא את שאול לווידוי
ְבנִּי ָ -וִּ ִּ ,כי לֹּאַ -
מלך – הכרה
ָק ָרה ַנ ְפ ִּשי מרגש על כל רדיפותיו אותו .יתרה
עֹו ַ ,ת ַחת ֲא ֶשר י ְ
והודאה
ֶיךַ ,היֹום ַהּזֶהִּ :הנֵה מכך ,הוא סיים את דבריו בברכת
ְב ֵעינ ָ
בטעות
ָא ְשגֶהַ ,ה ְר ֵבה הצלחה לבבית לדוד .
ִּה ְס ַכ ְל ִּתי ו ֶ
ְמאֹּ "

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

"הכל
לטובה"

ֹּאמר ֶאל-
ָאכישַ ,וי ֶ
ַען ִּ
כט:ט " ַוי ַ
ַאתה
ָדוִּ ָ ,י ַ ְע ִּתיִּ ,כי טֹוב ָ
ל:
ַאך
ַאך ֱא'ל ִֹּּהים; ְ
ְב ֵעינַי ְכ ַמ ְל ְ
יט
יח
ָאמרּו ,לֹּא-
ָש ֵרי ְפ ִּל ְש ִּתים ְ
ֲלה ִּע ָמנּו ַב ִּמ ְל ָח ָמה...
ַיע ֶ
ַצל ָדוִּ ֵ ,את ָכלֲ -א ֶשר
ַוי ֵ
וְאתְ -ש ֵתי
ֶ
ֲמ ֵלק;
ָל ְקחּו ע ָ
ָשיוִּ ,ה ִּציל ָדוִּ  .וְ לֹּא נ ְֶע ַדר-
נָ
וְע ַ -ה ָג ֹול
ָל ֶהם ִּמןַ -ה ָקטֹּן ַ
ּומ ָּׁש ָלל,
ּובנֹותִּ ,
וְע ָ -בנִּים ָ
ַ
וְע ָכלֲ -א ֶשר ָל ְקחּוָ ,ל ֶהם:
ַ
ַהכֹּלֵ ,ה ִּשיב ָדוִּ ".
ל:
" ִּכי ְכ ֵח ֶלק ַהי ֵֹּר ַב ִּמ ְל ָח ָמה,
כד-כה
ּוכ ֵח ֶלק ַהי ֵֹּשב ַעלַ -ה ֵכ ִּלים--
ְ
ַחלֹּקּו .וַיְ ִּהיֵ ,מ ַהיֹום
ַח ָדו י ֲ
יְ
ַיְש ֶמ ָה ְלחֹּק
ָמ ְע ָלה; ו ִּ
ַההּוא ו ָ
ּול ִּמ ְש ָפטְ ,ליִּ ְש ָר ֵאלַ ,ע ,
ְ
ַהיֹום ַהּזֶה".
ֹּאמר ָשאּול ְלנ ֵֹּשא ֵכ ָליו
לא:ד " ַוי ֶ
ְשלֹּף ַח ְר ְב ָך וְ ָ ְק ֵרנִּי ָבּהֶ ,פן-
ָה ֵא ֶלה
ֲר ִּלים
ָהע ֵ
יָבֹואּו
ּו ְ ָקרֻׁנִּי וְ ִּה ְת ַע ְללּוִּ -בי ,וְ לֹּא
ָרא
ָאבה נ ֵֹּשא ֵכ ָליוִּ ,כי י ֵ
ָ
ַיִּקח ָשאּול ֶאת-
ְמאֹּ ; ו ַ
יה "
ַה ֶח ֶרב ,וַיִּ פֹּל ָע ֶל ָ

דוד ואנשיו היו נאמנים לאכיש
ויצאו איתו למלחמה באפק .אך
שרי פלשתים התנגדו לנוכחותו,
והוא נאלץ לשוב לצקלג טרם
החלה המלחמה .והנה הוא מגלה
שהיתה פשיטה של עמלק על
העיר ואנשיה נשבו וכו' .לאחר
ששאל בה' וקיבל אישור לצאת
להלחם בעמלק ,הצליח והשיב את
האנשים והרכוש למקומם!

שוויון
בחלוקת
השלל
שמירה על
כבודו של
מלך
בישראל

דוד קבע בחוק שהשלל מתחלק
גם בין היושבים בעורף ושומרים
על ציוד הלוחמים.

גם ברגעי חייו האחרונים ,התעשת
שאול ודאג לכבודו של מלך
בישראל .הוא העדיף למותת עצמו
מפגיעתם של הערלים בו ,במלך
ישראל!
עלינו לשים לב לכל אותם
אירועים בספר שמואל בהם
מתואר שאול באור חיובי!

