לק"י כל הזכויות שמורות
אסור להעתיק בכל דרך שהיא ללא רשות בכתב מיצחק עמראני קרית ארבע

ערכים ומידות בנביאים ראשונים  -ספר יהושע
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני

המקור
פרק ופסוק
ַצב ִאיׁש ְל ָפנֶיךָ ,כֹל
יִתי ֵּ
"לֹא ְ
יִיתי ִעם
יְ ֵּמי ַחיֶיךַָ :כ ֲא ֶׁשר ָה ִ
ֹׁשה ֶא ְהיֶה ִע ָמ ְך וכו' "
מֶ
ֶא ַמץ ְמאֹד,
" ַרק ֲחזַק ו ֱ
ְככָל
ַל ֲעׂשֹות
ִל ְׁשמֹר
ּתֹורהְ ...ל ַמ ַען ַּת ְׂש ִכיל ְבכֹל
ַה ָ
ֵּך וכו' "
ֲא ֶׁשר ֵּּתל ְ

המידה/הערך

הרחבה/הערות

 3פעמים חוזר הביטוי "חזק
חיזוק מנהיג א:
ואמץ" בפסוקים אלה ע"י הקב"ה
ה-ט
ופעם אחת ע"י העם
א:
נאמנות
על הפסוק )יהושע ה ,יג ( "ויהי
ז-ח
בהיות יהושע ביריחו ,וישא עיניו
לתורה
וירא וגו' ויאמר ,לא כי אני שר
כתנאי
צבא ה' ,עתה באתי" ,אומרים
להצלחה
חז"ל שהיתה זו בקורת של מלאך
בהנהגה
ה' על יהושע שביטל תלמוד תורה
במלחמה ,ומיד פנה יהושע ללימוד
תורה (סנהדרין מד):
וְל ֲח ִצי מחובת המנהיג להזכיר לאנשיו
ַ
ָדי
וְלג ִ
ַ
ראּובנִ י
"וְל ֵּ
ָ
א:
תזכורת
ֹוׁש ַע את המחויבות שלהם ולא לסמוך
ָאמר יְה ֻׁ
ַשה ַ
יג-טו ֵּׁש ֶבט ַה ְמנ ֶ
לקיים
ֵּלאמֹר .זָכֹור ֶאתַ -ה ָד ָבר ֲא ֶׁשר על זכרונם
התחייבות
ֹׁשה ֶעבֶד ה'
ִצּוָה ֶא ְתכֶם מ ֶ
וכו' "
יְהֹוׁש ַע ֵּלאמֹר :יפה עשו בני גד ובני ראובן שלא
ֻׁ
ַענּו ֶאת
" ַוי ֲ
א:
נאמנות
יתנּו ַנ ֲע ֶׂשה ,וְ ֶאל הסתפקו בהסכמה קצרה ועניינית
להתחייבות טז-יח כֹל ֲא ֶׁשר ִצּוִ ָ
ֵּל ְךָ ...כל -למחויבותם ,אלא אף חיזקו את
ָכל ֲא ֶׁשר ִּת ְׁש ָל ֵּחנּו נ ֵּ
ַמרֶה ֶאתִ -פיךָ ,יהושע בראשית דרכו כמנהיג
ִאיׁש ֲא ֶׁשר י ְ
וְ לֹא יִ ְׁש ַמע ֶאת ְד ָב ֶרי ָך ְלכֹל
יּומתַ :רקֲ ,חזַק
ֲא ֶׁשר ְּת ַצּוֶּנּו ָ
ֶא ָמץ".
וֱ
יְהֹוׁש ַעִ -בן-נּון ִמן -יש שליחת מרגלים חיובית מטעם
ֻׁ
ב :א "וַיִ ְׁש ַלח
שליחת
ָׁשים המנהיג .כך נהג משה לפני שכבש
ֲאנ ִ
ְׁשנַיִם
ַה ִש ִטים
מרגלים
ֹׁשה ְל ַרגֵּל ֶאת-
ְמ ַרגְ ִלים ֶח ֶרׁש ֵּלאמֹרְ ,לכּו את יעזרַ " :ו ִי ְׁש ַלח מ ֶ
חיובית
ַעזֵּר" (במדבר ,כא:לב)
יְריחֹו" י ְ
ְראּו ֶאתָ -הָא ֶרץ וְ ֶאתִ -
ַּת ַקח ָה ִא ָשה ֶאתְׁ -שנֵּי רחב יכלה להיפטר מהמשימה
"ו ִ
מסירות נפש ב:
ַּת ְצ ְפנֹו; ַוּתֹא ֶמר בטענה שהדבר כרוך בסיכון
ָׁשים ,ו ִ
ָה ֲאנ ִ
ד-ו
לעשיית
ָׁשים וְ לֹא
ֵּכןָ ,באּו ֵּא ַלי ָה ֲאנ ִ
חסד
ָד ְע ִּתי ֵּמַאיִ ן ֵּה ָמה"
יַ

הכרה
במלכות ה'
והפחד
מכוחו אצל
כנענית
פשוטה

ב:
ט-יא

ָׁשים,
ֶאלָ -ה ֲאנ ִ
ֹאמר
" ַוּת ֶ
ָתן ה' ָלכֶם ֶאת-
ָי ַד ְע ִּתי ִכי-נ ַ
ימ ְתכֶם
ָפ ָלה ֵּא ַ
וְכי-נ ְ
ָהָא ֶרץ; ִ
וְכי ָנמֹגּו כָל-י ְֹׁשבֵּי
ָע ֵּלינּוִ ,
ָהָא ֶרץ ִמ ְפנֵּיכֶם ...וַּנִ ְׁש ַמע
וַיִ ַמס ְל ָב ֵּבנּו ,וְ לֹאָ -ק ָמה עֹוד
רּו ַח ְב ִאיׁש ִמ ְפנֵּיכֶםִ :כי ה'
ֱא'ל ֵֹּהיכֶם הּוא ֱא'ל ִֹהים
ַב ָש ַמיִם ִמ ַמ ַעל וְ ַעלָ -הָארֶץ
ִמ ָּת ַחת"

גם בקריעת ים סוף נאמרָ" :אז
ילי מֹוָאב
ַאּלּופי ֱאדֹוםֵּ ,א ֵּ
ֵּ
נִ ְב ֲהלּו
ֹאחזֵּמֹו ָר ַעד; ָנמֹגּו כֹל י ְֹׁש ֵּבי
י ֲ
ָען( ".שמות טו:טו)
ְכנ ַ

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

סדר המסע
בישראל

ג :ג-ד

גילוי כבוד
ה'

ג:ה

ג:ז
חיזוק
המנהיג בפני ד:יד

העם

זכרון הנס
כאות
לדורות

ד:
ה-ח

הרחבה/הערות

בדומה לסדר הזה נסעו בני ישראל
"ּול ִפי ֵּה ָעלֹות ֶה ָענָן ֵּמ ַעל
ְ
במדבר:
ַאח ֵּרי כֵּן ִי ְסעּו ְבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאל;
ָהא ֶֹהלְ ,ו ֲ
ּוב ְמקֹום ֲא ֶׁשר ִי ְׁש ָכן ָׁשם ֶה ָענָןָׁ ,שם
ִ
ַחנּו ְבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאלַ . ,עלִ -פי ה' י ְִסעּו
יֲ
ַחנּו"
ְבנֵּי ִי ְׂש ָר ֵּאלְ ,ו ַעלִ -פי ה' י ֲ
(במדבר ,ט:יז-יח)

"וַיְ ַצּוּו ֶאתָ -ה ָעם ֵּלאמֹר,
ִכ ְרא ְֹתכֶם ֵּאת ֲארֹון ְב ִרית-ה'
וְהכ ֲֹהנִ ים ַה ְלוִ יִ ם
ֱא'ל ֵֹּהיכֶםַ ,
ַאּתם ִּת ְסעּו
נ ְֹׂש ִאים אֹתֹו ,וְ ֶ
ַה ַל ְכ ֶּתם
וֲ
קֹומכֶם
ִמ ְמ ְ
ַאח ָריוְ ...ל ַמ ַען ֲא ֶׁשרֵּּ -ת ְדעּו
ֲ
ֶך ֲא ֶׁשר ֵּּת ְלכּוָ -בּהִ ,כי
ֶאתַ -ה ֶדר ְ
ֶך ִמ ְּתמֹול
לֹא ֲע ַב ְר ֶּתם ַב ֶדר ְ
ִׁש ְלׁשֹום"
יְהֹוׁש ַע ֶאלָ -ה ָעם ,גם במעמד הר סיני התקדש העם
ֻׁ
ֹאמר
" ַוי ֶ
ַע ֶׂשה ה' לקראת הופעת השכינה" :ו ֵַּי ֶרד
ִה ְת ַק ָדׁשּוִ ,כי ָמ ָחר י ֲ
ְק ֵּדׁש
ֹׁשה ִמןָ -ה ָהר ֶאלָ -ה ָעם; ַוי ַ
מֶ
ְב ִק ְר ְבכֶם נִ ְפ ָלאֹות"
ִׂש ְמל ָֹתם"
ַוי ְַכ ְבסּו
ֶאתָ -ה ָעם,
(שמות ,יט:יד)
ֹאמר בדומה לזה חיזק ה' את מעמדו
ההודעה ליהושעַ " :וי ֶ
ֹׁשה,
ֹאמר ה' ֶאל-מ ֶ
יְהֹוׁש ַעַ ,היֹום ַהזֶה של משהַ " :וי ֶ
ה' ֶאלֻׁ -
ֶל ָך ְב ֵּעינֵּי ָכלִ -הּנֵּה ָאנ ִֹכי ָבא ֵּא ֶלי ָך ְב ַעב ֶה ָענָן,
ָאחל ַגד ְ
ֵּ
יִ ְׂש ָר ֵּאלֲ :א ֶׁשר י ְֵּדעּוןִ ,כי ַב ֲעבּור ִי ְׁש ַמע ָה ָעם ְב ַד ְב ִרי ִע ָמ ְך,
עֹולם" (שמות
ַא ִמינּו ְל ָ
ֹׁשה וְ גַםְ -ב ָך י ֲ
ִעם-מ ֶ
יִיתי
ַכ ֲא ֶׁשר ָה ִ
התוצאה יט:ט)
ֶא ְה ֶיה ִע ָמ ְך".
"ביֹום ַההּוא גִ ַדל ה'
בפועלַ :
ָכל-
ְב ֵּעינֵּי
יְהֹוׁש ַע
ֶאתֻׁ -
ַיִראּו אֹתֹו ַכ ֲא ֶׁשר
יִ ְׂש ָר ֵּאל; ו ְ
ֹׁשה ָכל-יְ ֵּמי ַחיָיו"
י ְָראּו ֶאת-מ ֶ
יְהֹוׁש ַעִ ,ע ְברּו בדומה לזה צווה משה את אהרן
ֻׁ
ֹאמר ָל ֶהם
" ַוי ֶ
ִל ְפנֵּי ֲארֹון ה' ֱא'ל ֵֹּהיכֶם ֶאל -לשים מן בצנצנת לזיכרון לדורות
ַאהרֹן,
ֹׁשה ֶאלֲ -
ֹאמר מ ֶ
וְה ִרימּו ָל ֶכם הבאיםַ " :וי ֶ
ּתֹוך ַהי ְַר ֵּדן; ָ
ְ
ְתןָׁ -ש ָמה ְמלֹא-
ַאחת ו ֶ
ִאיׁש ֶא ֶבן ַא ַחת ַעלִׁ -ש ְכמֹו ַקח ִצנְ ֶצנֶת ַ
ְהּנַח אֹתֹו ִל ְפנֵּי ה',
ְל ִמ ְס ַפר ִׁש ְב ֵּטי ְבנֵּי-יִ ְׂש ָר ֵּאלָ .העֹ ֶמר ָמן; ו ַ
ְלדֹר ֵֹּתיכֶם" (שמות,
ְל ַמ ַען ִּת ְהיֶה זֹאת אֹות ְל ִמ ְׁש ֶמרֶת
ְב ִק ְר ְבכֶםִ :כי-יִ ְׁשָאלּון ְבנֵּי ֶכם טז:לג)
ָמ ָחר ֵּלאמֹרָ ,מה ָה ֲא ָבנִ ים
ַא ַמ ְר ֶּתם ָל ֶהם,
ָה ֵּאּלֶה ָלכֶם .ו ֲ
ימי ַהי ְַר ֵּדן
ֲא ֶׁשר נִ ְכ ְרתּו ֵּמ ֵּ
ִמ ְפנֵּי ֲארֹון ְב ִרית-ה'ְ ,ב ָע ְברֹו
וְהיּו
ַבי ְַר ֵּדן נִ ְכ ְרתּו ֵּמי ַהי ְַר ֵּדן; ָ
זִכרֹון ִל ְבנֵּי
ָה ֲא ָבנִ ים ָה ֵּאּלֶה ְל ָ
יִ ְׂש ָר ֵּאל וכו' "

המידה/הערך

עצמת נס
בקיעת
הירדן

המקור
פרק ופסוק

ה:א

ה:
ב-ח

ברית מילה
לקראת
הכיבוש
איזכור חטא ה:ו
המרגלים
(ברמז)
בכניסתם
לארץ
ישראל
הערלה-
חרפת
מצרים

ה:ט

שינוי
בהנהגת ה'

ה:יב

בארץ ישראל.
הסימן  -המן

שובת
מלרדת
הופעת
השכינה
בכיבוש
הארץ

ה:טו

הרחבה/הערות

כך קרה גם לעמי כנען לאחר
קריעת ים סוףָׁ " :ש ְמעּו ַע ִמים
ָאחז י ְֹׁש ֵּבי ְפ ָל ֶׁשתָ .אז
ַ
יִרגָזּון; ִחיל
ְ
ילי מֹוָאב
ַאּלּופי ֱאדֹוםֵּ ,א ֵּ
ֵּ
נִ ְב ֲהלּו
ֹאחזֵּמֹו ָר ַעד; ָנמֹגּו כֹל י ְֹׁש ֵּבי
י ֲ
ָען"(.שמות ,טו:יד-טו)
ְכנ ַ

ָכלַ -מ ְלכֵּי
ִכ ְׁשמ ַֹע
ַיְהי
"ו ִ
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶׁשר ְב ֵּע ֶבר ַה ַי ְרדֵּן
ַענִ י ֲא ֶׁשר
וְכלַ -מ ְל ֵּכי ַה ְכנ ֲ
ָמהָ ,
יָ
הֹוביׁש ה'
ַעלַ -היָםֵּ ,את ֲא ֶׁשרִ -
ֶאתֵּ -מי ַהי ְַר ֵּדן ִמ ְפנֵּי ְבנֵּי-
(ע ְב ָרם);
יִ ְׂש ָר ֵּאל ַעד-עברנו ָ
וַיִ ַמס ְל ָב ָבם וְ לֹאָ -היָה ָבם
רּוח ִמ ְפנֵּי ְבנֵּי-יִ ְׂש ָר ֵּאל"
עֹוד ַ
יְהֹוׁש ַע ַח ְרבֹות כיבוש הארץ מותנה בקדושת
ֻׁ
ַעׂש-לֹו
" ַוי ַ
ִׂש ָר ֵּאל החיילים והמחנה
ָמל ֶאתְ -בנֵּי י ְ
ֻׁרים; ַוי ָ
צִ
ֶאל-גִ ְב ַעת ָה ֲע ָרלֹות"
ַאר ָב ִעים ָׁשנָהָ ,ה ְלכּו חשוב להזכיר לדור השני את חטא
" ִכי ְ
ְבנֵּי-יִ ְׂש ָר ֵּאל ַב ִמ ְד ָברַ ,עדּ-תֹם המרגלים ,שבעטיו לא זכו להיכנס
ָכלַ -הגֹוי ַאנְ ֵּׁשי ַה ִמ ְל ָח ָמה לארץ ,שלא ישוב אליו
ַהי ְֹצ ִאים ִמ ִמ ְצ ַריִםֲ ,א ֶׁשר
לֹאָׁ -ש ְמעּו ְבקֹול ה'ֲ :א ֶׁשר
נִ ְׁש ַבע ה' ָל ֶהםְ ,ל ִב ְל ִּתי
אֹותם ֶאתָ -הָא ֶרץ ֲא ֶׁשר
ַה ְר ָ
בֹותם ָל ֶתת ָלנּו,
נִ ְׁש ַבע ה' ַל ֲא ָ
ּוד ָבׁש".
ָבת ָח ָלב ְ
ֶא ֶרץ ז ַ
יְהֹוׁש ַע ,עד להסרת הערלה היו דומים
ֹאמר ה' ֶאלֻׁ -
" ַוי ֶ
ֶאתֶ -ח ְר ַפת למצרים שלא מלים ונושאים
ַּלֹותי
ַהיֹום ג ִ
חרפה עליהם .מציאות ערלה
ִמ ְצ ַריִם ֵּמ ֲעלֵּיכֶם"
באיש נקראת "חרפה" ,כמו ש
אמרו בני יעקב לאנשי שכם:
יהם ,לֹא נּו ַכל ַל ֲעׂשֹות
ֹאמרּו ֲא ֵּל ֶ
" ַוי ְ
ַה ָד ָבר ַהזֶה ָל ֵּתת ֶאתֲ -אח ֵֹּתנּו ְל ִאיׁש
ֲא ֶׁשר לֹו ָע ְר ָלהִ :כיֶ -ח ְר ָפה ִהוא
ָלנּו( ".בראשית ,לד:יד)
"וַיִ ְׁשבֹת ַה ָמן ִמ ָמ ֳח ָרת ,מעבר מהנהגה ניסית גלויה
ָאכ ָלם ֵּמ ֲעבּור ָהָא ֶרץ ,וְ לֹא -שהיתה במדבר להנהגה בדרך
ְב ְ
ָהיָה עֹוד ִל ְבנֵּי יִ ְׂש ָר ֵּאל ָמן; הטבע בארץ ,המלווה בניסים רק
ֹאכלּו ִמ ְּתבּוַאת ֶא ֶרץ ְכ ַנ ַען במידת הצורך
ַוי ְ
ַב ָשנָה ַה ִהיא".
ֹּאמר ַשרְ -צ ָבא ה' ֶאל -לקראת הכיבוש הראשון ,מופיע
" ַוי ֶ
ַע ְל ָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶל ָך ,ה' בדמות מלאך להורות כי ה'
הֹוש ַעַ ,של-נ ַ
יְ ֻׁ
ַאתה עֹּ ֵמ איש מלחמה והוא יעמוד לימינו
ִּכי ַה ָמקֹום ֲא ֶשר ָ
של יהושע כעת ובעתיד.
ָע ָליו ,קֹּ ֶ ש הּוא"
גם למשה במעמד הסנה ,המפגש
הראשון שלו עם השכינה ,אמר לו
ה' "של נעליך" ,בתחילת השליחות
לגאול את ישראל ממצרים

המידה/הערך

כלי הקודש
"נלחמים"

המקור
פרק ופסוק

ו:
יב-יג

ו:טז

שיעור
באמונה
לחילי
יהושע ולכל
העם:
המלחמה
בארץ
ישראל היא
מלחמת ה'
ו:יז
הטמעת
האמונה ביד
ה' ע"י
הטלת חרם
על כל
השלל:
כיבוש יריחו
הוא נס גלוי
מידה כנגד ו:יח
מידה :לקיחה
מן החרם
מחרימה
(מאבדת) חלילה
את העם

הרחבה/הערות

ב"סדרת חינוך" שמיימית לומד
יהושע עם העם שהלוחם העיקרי
בכיבוש הוא ה' ,ולהמחשת הדבר
נקראים הכהנים דווקא להקיף את
החומה עם שופרות בידיהם וארון
ה' לפניהם

הֹוש ַע ַבב ֶֹּקר;
ַש ֵכם יְ ֻׁ
" ַוי ְ
ֹּהנִּים ֶאתֲ -ארֹון
ַיִּשאּו ַהכ ֲ
ו ְ
ֹּהנִּים
ַהכ ֲ
וְש ְב ָעה
ִּ
ה'...
שֹופרֹות
ְ
ִּש ְב ָעה
נ ְֹּש ִּאים
ַהיֹּ ְב ִּלים ִּל ְפנֵי ֲארֹון ה',
וְת ְקעּו
ָ
לֹוך
ָה ְ
ה ְֹּל ִּכים
ּׁשֹופרֹות; וְ ֶה ָחלּוץ ה ֵֹּל ְך
ַב ָ
ַאסף ה ֵֹּל ְך
ֵיהם ,וְ ַה ְמ ֵ
ִּל ְפנ ֶ
קֹוע
וְת ַ
לֹוך ָ
ַאח ֵרי ֲארֹון ה' ָה ְ
ֲ
ּׁשֹופרֹות"
ַב ָ
הֹוש ַע ֶאלָ -ה ָעם כיבוש העיר הראשונה בדרך ניסית
ֹּאמר יְ ֻׁ
" ַוי ֶ
ָתן ה' ָל ֶכם ֶאת -נועד ללמד את החיילים ואת העם
ָה ִּריעּוִּ ,כי-נ ַ
ש"ה' איש מלחמה" ,ובידו להכניע
ָה ִּעיר".
לפניהם את כל יושבי כנען

יְתה ָה ִּעיר ֵח ֶרם ִּהיא ְו ָכל הטלת חרם על כל רכוש העיר
"וְ ָה ָ
יריחו היתה כדי להמחיש לעם
ֲא ֶשר ָבּה ַלה' "
שה' עצמו לחם והביא לנצחון
ללא אבדות .ואם ימשיכו להאמין
בו ינצחו ללא אבדות!

ּול ַק ְח ֶתם ִּמן
"ֶ ...פן ַּת ֲח ִרימוּ ְ
וְש ְמ ֶתם ֶאת ַמ ֲח ֵנה
ַה ֵח ֶרםַ ,
ֲכ ְר ֶתם
יִּש ָר ֵאל ְל ֵח ֶרם ַוע ַ
ְ
אֹותֹו"

ביטוי נוסף לחומרת העבירה –
סכנת כליה לכולם – כדי
להרחיקם עוד יותר ממנה

המידה/הערך

א.קיום
שבועה גם
לאויב
(לרחב ובני
ביתה)
ב.הכרת
הטוב למי
שהטיב לך
ערבות
הדדית

המקור
פרק ופסוק

ו:
כג,
כה

ז:א ,ז

(עם נכניסתם
לארץ)

מנהיג נוטל
אחריות

ז:
ה-ו

דאגה מפני
חילול שם
ה',
דאגה לכבוד
ה'

ז:ט

נְע ִּרים ַה ְמ ַרגְ ִּלים
" ַו ָיבֹּאּו ַה ָ
ָאבי ָה
וְאת ִּ
ַוי ִֹּּציאּו ֶאת ָר ָחב ֶ
וְאת
יה ֶ
ַאח ָ
וְאת ֶ
וְאת ִּא ָמּה ֶ
ֶ
וְאת ָכל
ָכל ֲא ֶשר ָלּה ֵ
הֹוציאּו
ִּ
יה,
חֹות ָ
ִּמ ְש ְפ ֶ
ְל ַמ ֲחנֵה
ִּמחּוץ
ַויַנִּיחּום
וְאת ָר ָחב ַהּזֹונָה
יִּש ָר ֵאלֶ ...
ְ
וְאת ָכל
יה ֶ
ָאב ָ
וְאת ֵבית ִּ
ֶ
הֹוש ַע"
ֲא ֶשר ָלּה ֶה ֱחיָה יְ ֻׁ
ַיִּמעֲלּו ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ַמעַל
"ו ְ
ַיִּקח ָע ָכן ֶבן ַכ ְר ִּמי
ַב ֵח ֶרם ,ו ַ
ֶרח ְל ַמ ֵטה
ַב ִּדי ֶבן ז ַ
ֶבן ז ְ
יְ הּו ָ ה ִּמן ַה ֵח ֶרם ,וַיִּ ַחר ַאף
ה' ִב ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל” .וכן
בהמשךָ " :ח ָטא יִ ְש ָר ֵאל וְ גַם
יתי
יתי ֲא ֶשר ִּצּוִּ ִּ
ָע ְברּו ֶאת ְב ִּר ִּ
אֹותם ,וְ גַם ָל ְקחּו ִּמן ַה ֵח ֶרם
ָ
וכו' "
ַאנְשי ָה ַעי
ֵ
" ַויַכּו ֵמ ֶהם
ִּאיש
וְ ִּש ָּׁשה
ִּכ ְשל ִֹּּשים
וַיִּ ְר ְדפּום ִּל ְפנֵי
ַה ַּׁש ַער ַע ַה ְּׁש ָב ִּרים ַויַכּום
ַיִּמס ְל ַבב ָה ָעם ַויְ ִּהי
מֹור  .ו ַ
ַב ָ
הֹוש ַּע
יְ ֻׁ
ְל ָמיִּ ם ....וַּיִ ְק ַּרע
ִש ְמל ָֹתיו וַּיִ פֹל ַּעל ָפנָיו
ַאר ָצה ִל ְפנֵי ֲארֹון יְ הוָה ַּעד
ְ
ָה ֶע ֶרב ,הּוא וְ זִ ְקנֵי יִ ְש ָר ֵאל,
ֹאשם "
ַּיעֲלּו ָע ָפר ַּעל ר ָ
ו ַּ
ֲשה ְל ִּש ְמ ָך
"ּ...ומה ַתע ֵ
ַ
ַה ָג ֹול"

הרחבה/הערות

החזרה על קיום ההבטחה באה
להדגיש את החשיבות של קיום
הבטחה ,במיוחד לאנשים זרים.
בדומה לזה ,קיים יהושע (פרק ט)
את הברית שכרת עם הגבעונים,
למרות ההערמה מצדם ,כדי
להימנע מחילול ה'
עוד טרם זיהה יהושע את העבירה
של עכן ,ציין הכתוב שמעילתו
נזקפת לחובת כל ישראל בגלל
העריבות ההדדית

יהושע יודע לייחס כשלון בעם
למצב רוחני ותולה זאת בו
כמנהיג ובזקני העדה הרואים
עצמם אחראים למצב ,ועקב כך
פונה לה' בתפילה

כמשה בשעתו שדאג מפני חילול
שם ה' בעיני הגויים באמרו" :למה
יאמרו מצרים לאמר ברעה
הוציאם להרוג אותם בהרים וכו' "
(שמות ,לב:יא)

המידה/הערך

קדושת
המחנה –
תנאי לנצחון

המקור
פרק ופסוק

ז:יג

ז:טו

קדושת המחנה הנדרשת מהפסוק
(דברים,כג:טו)..." :והיה מחניך
קדוש" ,מקבלת כאן משמעות
נוספת-נקיון מכל חטא ,לא רק
מעבירות הכרוכות בטומאה

וְָאמ ְר ָת
"קם ַּק ֵדש ֶאת ָה ָעם ַ
ֻׁ
ִה ְת ַּק ְדשוּ ְל ָמ ָחרִּ ,כי כֹּה
יִּש ָר ֵאל,
ָאמר ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
ַ
יִּש ָר ֵאל לֹּא
ֵח ֶרם ְב ִּק ְר ְב ָך ְ
יך ַע
תּוכל ָלקּום ִּל ְפנֵי אֹּיְ ֶב ָ
ַ
יר ֶכם ַה ֵח ֶרם ִּמ ִּק ְר ְב ֶכם"
ֲה ִּס ְ
יִּש ֵרף ...מעילתו של עכן היתה מעבר
נִּל ָכ ַב ֵח ֶרם ָ
"וְ ָהיָה ַה ְ
לכניעה לחמדת ממון ,אלא
יִּש ָר ֵאל"
וְ ִּכי ָע ָשה נְ ָב ָלה ְב ְ
"מעשה נבלה" ! (אולי מפני הערבות

מעילה
באמון היא
מעשה נבלה
ז:
ֲכ ְר ָתנּו
הֹוש ַע ֶמה ע ַ
ֹּאמר יְ ֻׁ
" ַוי ֶ
ענישה
ֳּר ָך ה' ַביֹום ַהּזֶה .וַיִּ ְרגְ מּו
כד-כו י ְַעכ ְ
פומבית
יִּש ָר ֵאל ֶא ֶבן וַיִּ ְש ְרפּו
אֹּתֹו ָכל ְ
עה
להרת
ַיִּס ְקלּו א ָֹּתם
א ָֹּתם ָב ֵאש ו ְ
ָב ֲא ָבנִּים וכו' "
ח:
א-כט

הרחבה/הערות

כיבוש העי:
סיפור של
תחכום
צבאי
בעידוד ה'
ח:
" ַויִּ ְכ ָתבָ -שם ַעלָ -ה ֲא ָבנִּים
נאמנות
תֹורת מ ֶֹּשה,
יהושע לצווי לב-לה ֵאת ִּמ ְש ֵנה ַ
ֲא ֶשר ָכ ַתב ִּל ְפנֵי ְבנֵי
משה

הֹוש ַע ַאל
ֹּאמר ה' ֶאל יְ ֻׁ
" ַוי ֶ
וִּיהֹוש ַע
ֻׁ
ירא וְַאל ֵת ָחת...
ִּת ָ
ָטה
לֹּא ֵה ִּשיב ָי ֹו ֲא ֶשר נ ָ
ַב ִּכי ֹון ַע ֲא ֶשר ֶה ֱח ִּרים ֵאת
ָכל י ְֹּש ֵבי ָה ָעי וכו' "

יִּש ָר ֵאל
יִּש ָר ֵאל .וְ ָכלְ -
ְ
ּוז ֵקנָיו וְ ש ְֹּט ִּרים וְ ש ְֹּפ ָטיו
ְ
ּומּזֶה ָלָארֹון
ע ְֹּמ ִּ ים ִּמּזֶה ִּ
ֹּהנִּים ַה ְלוִּיִּם נ ְֹּש ֵאי
ֶנ ֶג ַהכ ֲ
ֲארֹון ְב ִּרית-ה'ַ ,כגֵר ָכ ֶא ְז ָרח
ֶח ְציֹו ֶאל-מּול ַהר-גְ ִּר ִּזים,
יבל:
וְ ַה ֶח ְציֹו ֶאל-מּול ַהרֵ -ע ָ
ַכ ֲא ֶשר ִּצּוָה מ ֶֹּשה ֶע ֶב -ה',
יִּש ָר ֵאל
ְל ָב ֵר ְך ֶאתָ -ה ָעם ְ
וְַאח ֵריֵ -כןָ ,ק ָרא
ֲ
ָב ִּראשֹּנָה.
ֶאתָ -כלִּ -ד ְב ֵרי ַהתֹו ָרה,
ַה ְב ָר ָכה וְ ַה ְק ָל ָלה ְכ ָכל
תֹורה .לֹּא-
ַה ָכתּוב ְב ֵס ֶפר ַה ָ
ָהיָה ָ ָבר ִּמכֹּל ֲא ֶשר ִּצּוָה
הֹוש ַע,
מ ֶֹּשה ֲא ֶשר לֹּא ָק ָרא יְ ֻׁ
ָשים
יִּש ָר ֵאל וְ ַהנ ִּ
ֶנ ֶג ָכל ְק ַהל ְ
וְ ַה ַטף ,וְ ַהגֵר ַהה ֵֹּל ְך ְב ִּק ְר ָבם"

ההדדית)

פרסום העבירה ושיתוף העם
בביצוע העונש באו להשריש בעם
את היראה מחטוא לה' " -למען
ישמעו וייראו" (במיוחד בעת מלחמה

צריכה להיות הקפדה יתרה על קיום
ההוראות)

יהושע משמש כמנהיג צבאי אחר
היותו מנהיג רוחני בפרשת החרם.
העם למד שגם מבצע צבאי מזהיר
מלווה בברכת ה'
יהושע מקיים את המצוות שציווה
משה לישראל שיקיימו כשיכנסו
לארץ .נאמן הוא לכל דברי משה
רבו.

המידה/הערך

חטא נשיאי
העדה :לא
שאלו את פי
ה'
יהושע כורת
ברית
מוגבלת
"לחיותם",
שלא
להמיתם
חומרת
חילול ה'-
הימנעות
מלהרגם
תגובה
נחושה של
מנהיג
יהושע נאמן
עדיין
לבריתו
המשך נסים
גלויים
בכיבוש
הארץ

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ט:יד

ָשים ִּמ ֵצי ָ ם; הפסוק מציין את הטעות ,כדי
ַיִּקחּו ָה ֲאנ ִּ
"ו ְ
ללמד שעליהם היה להיוועץ
וְאת ִּ -פי ה' ,לֹּא ָשָאלּו"
ֶ
ביהושע ובאלעזר הכהן ,הנושא
אורים ותומים על לבו.

ט:טו

הֹוש ַע ָשלֹום ,יהושע כרת ברית עם הגבעונים,
ַעש ָל ֶהם יְ ֻׁ
" ַוי ַ
יֹותם" אחר שכבר נשבעו להם הנשיאים,
וַיִּ ְכרֹּת ָל ֶהם ְב ִּרית ְל ַּח ָ
רק כדי להחיות אותם ,אך הברית
לא כוללת איסור שעבוד

ט:יט

יאיםֶ ,אל -חילול ה' מונע גם ענישה חמורה
נְש ִּ
ֹּאמרּו ָכלַ -ה ִּ
" ַוי ְ
נִּש ַב ְענּו למי שרימו את כלל ישראל
ַחנּו ְ
ָכלָ -ה ֵע ָ הֲ ,אנ ְ
יִּש ָר ֵאל;
ָל ֶהם ַבה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
נּוכל ִּלנְ ג ַֹּע ָב ֶהם"
וְע ָתה ,לֹּא ַ
ַ

יתם א ָֹּתנּו ֵלאמֹּר,
ט:כבָ " -ל ָמה ִּר ִּמ ֶ
כג
ַחנּו ִּמ ֶכם ְמאֹּ ,
חֹוקים ֲאנ ְ
ְר ִּ
ְב ִּק ְר ֵבנּו
וְַאתם
ֶ
רּורים
ֲא ִּ
וְע ָתה,
י ְֹּש ִּביםַ .
ַאתם וכו' "
ֶ
י:ו-ז
ַאנְשי גִּ ְבעֹון ֶאל-
ֵ
ַיִּש ְלחּו
"ו ְ
הֹוש ַע ִּמן-
ַעל יְ ֻׁ
הֹוש ַעַ ...וי ַ
יְ ֻׁ
וְ ָכלַ -עם
הּוא
ַהגִּ ְלגָל,
בֹורי
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ִּעמֹו ,וְ כֹּל גִּ ֵ
ֶה ָחיִּל וכו' "
יִּש ָר ֵאל,
ֻׁסם ִּמ ְפנֵי ְ
י:יא " -וַיְ ִּהי ְבנ ָ
יב
מֹור ֵבית-חֹורֹּן ַוה'
ֵהם ְב ַ
ֲא ָבנִּים
יהם
ֲל ֶ
יך ע ֵ
ִּה ְש ִּל ְ
גְ ֹּלֹות ִּמןַ -ה ָּׁש ַמיִּם ַע -
ָמתּוַ :ר ִּבים ֲא ֶשר-
ֵקהַ --וי ֻׁ
ֲעז ָ
ַאבנֵי ַה ָב ָר ֵ ,מ ֲא ֶשר
ֵמתּו ְב ְ
יִּש ָר ֵאל ֶב ָח ֶרבָ ...אז
ָה ְרגּו ְבנֵי ְ
הֹוש ַע ַלה'ְ ,ביֹום ֵתת
יְ ַ ֵבר יְ ֻׁ
ה' ֶאתָ -ה ֱאמ ִֹּּריִּ ,ל ְפנֵי ְבנֵי
ְל ֵעינֵי
ֹּאמר
יִּש ָר ֵאל; ַוי ֶ
ְ
יִּש ָר ֵאלֶ ,ש ֶמש ְבגִּ ְבעֹון דֹום
ְ
ָר ַח ְב ֵע ֶמק ַאיָלֹון וכו' "
וְ י ֵ

לאחר גילוי התרמית ,לא חשך
יהושע מילים לתוכחה ולהוקעה
של הגבעונים ,אך בכל זאת היה
נאמן לברית ,למנוע המתתם על
ידי העם.
יהושע נאמן לבריתו להגן על
הגבעונים ,למרות שיכל למצוא
אמתלה שלא להגן עליהם ,מאחר
ורימו אותו ,אולי להוסיף בקידוש
ה'.
יהושע נאמן למצוות כיבוש הארץ
וה' ממשיך ללוותו בעידוד
ובלחימה של ממש ,תוך כדי שינוי
סדרי בראשית :השלכת אבנים
משמים ועמידת גרמי השמים עד
להשלמת המשימה...

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

חינוך
הקצינים
לתעוזה
כנגד האויב

י:כד

חיזוק כלל
הלוחמים

י:כה

הקפדה על י:
צלם א'להים כו-כז

סיכום
הכיבוש:
כאשר ציוה
ה' את משה

ֶאת-
ְכהֹו ִּציָאם
"וַיְ ִּהי
הֹוש ַע,
ַה ְמ ָל ִּכים ָה ֵא ֶלה ֶאל-יְ ֻׁ
הֹוש ַע ֶאלָ -כלִּ -איש
ַיִּק ָרא יְ ֻׁ
ו ְ
ֹּאמר ֶאלְ -ק ִּצינֵי
יִּש ָר ֵאל ַוי ֶ
ְ
ַאנְשי ַה ִּמ ְל ָח ָמה ֶה ָה ְלכּוא
ֵ
ִּאתֹוִּ ,ק ְרבּו ִּשימּו ֶאת-
ּוְארי ַה ְמ ָל ִּכים
יכם ַעלַ -צ ֵ
ַרגְ ֵל ֶ
ָשימּו
ַיִּק ְרבּוַ ,וי ִּ
ָה ֵא ֶלה; ו ְ
יהם".
ּוְאר ֶ
יהם ַעלַ -צ ֵ
ֶאתַ -רגְ ֵל ֶ
הֹוש ַעַ ,אל-
יהם יְ ֻׁ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶ
" ַוי ֶ
יראּו וְַאלֵ -ת ָחתּוִּ :ח ְזקּו
ִּת ְ
ֲשה ה'
וְא ְמצו ִּכי ָכ ָכה ַיע ֶ
ִּ
ַאתם
ֶ
יכםֲ ,א ֶשר
ְל ָכל-אֹּיְ ֵב ֶ
אֹותם וכו' "
נִּל ָח ִּמים ָ
ְ
"וַיְ ִּהי ְל ֵעת בֹוא ַה ֶּׁש ֶמשִּ ,צּוָה
ֵמ ַעל
ַוי ִֹּּרי ּום
הֹוש ַע
יְ ֻׁ
ָה ֵע ִּצים"

ֹשה
יא:טו " ַּכ ֲא ֶשר ִצ ָּוה ה' ֶאת-מ ֶ
ַע ְבדֹוֵ ,כןִּ -צּוָה מ ֶֹּשה ֶאת-
הֹוש ַע,
יְ הֹו ֻׁש ַע; וְ ֵכן ָע ָשה יְ ֻׁ
לֹּאֵ -ה ִּסיר ָד ָברִּ ,מכֹּל ֲא ֶשר-
ֹשה".
ִצּוָה ה' ֶאת-מ ֶ

"שיר"
הנצחון

פרק
יב

ָארץֲ ,א ֶשר
וְא ֶלה ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
" ֵ
וְא ֶלה
ֵ
יִּש ָר ֵאל...
ִּהכּו ְבנֵיְ -
ָארץ ֲא ֶשר ִּה ָכה
ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
הֹוש ַע וכו' "
יְ ֻׁ

איזכור חטא
המרגלים
לחיזוק
האמונה

יד:ו-
ט

יְפנֶה
ֹּאמר ֵא ָליו ָכ ֵלב ֶבןֻׁ -
" ַוי ֶ
ַאתה ָי ַ ְע ָת ֶאת-
ָ
נִּּזי:
ַה ְק ִּ
ַה ָד ָבר ֲא ֶשרִּ -ד ֶבר ה' ֶאל-
מ ֶֹּשה ִּאישָ -ה ֱא'ל ִֹּּהיםַ ,על
יך ְב ָק ֵ ש
ֹות ָ
וְעל אֹּ ֶ
ֹותי ַ
אֹּ ַ
ַאר ָב ִּעים ָשנָה
ֵעֶ ...בןְ -
ַב ְרנ ַ
ָאנ ִֹּּכי ִּב ְשל ַֹּח מ ֶֹּשה ֶע ֶב -ה'
ֵע ְל ַרגֵל ֶאת-
א ִֹּּתי ִּמ ָק ֵ ש ַב ְרנ ַ
ָָאשב אֹּתֹו ָד ָבר,
ָארץ; ו ֵ
ָה ֶ
ַאחי
ַכ ֲא ֶשר ִּעםְ -ל ָב ִּבי ...וְ ַּ
ֲא ֶשר ָעלּו ִע ִמיִ ,ה ְמ ִסיו ֶאת-
אתי
ֵלב ָה ָעם; וְ ָאנ ִֹכי ִמ ֵל ִ
ַאח ֵרי ה' א'ל ָֹהי וכו'".
ֲ

הרחבה/הערות

יהושע כמנהיג יודע לזהות את
השיעור הנחוץ לחיזוק לב מפקדיו
ואומר להם לדרוך על צוארי
המלכים ,ובכך התקיימה בו ברכת
ה' שנאמרה למשה" :ואתה על
במותימו תדרוך" (דברים ,לג:כט)

יהושע מחזק את כלל החיילים
ובמיוחד את הקצינים ,נושאי
התפקידים הקשים
יהושע שקול בהליכותיו ,לא
"נסחף" אחר הנצחון המזהיר,
אלא שומר על אצילות נפש
ומקיים דברי הכתוב" :לא תלין
נבלתו על העץ" (דברים ,כא:כג)
בסיכום כיבוש הארץ באה
הדגשה :יהושע קיים את מצוות
ה' למשה ,שמסרה ליהושע.
נאמנות כזו היא איננה נחלת כל
מנהיג ,אולם היא שבחו של
יהושע ,שלא כשופטים ומלכים
שקמו אחריו ,שהם לא מלאו אחר
צווי ה' במלואו.
בנוסף לסיכום הכיבוש בפרק יא,
בא בפרקנו סיכום כללי של
הכיבוש ,כולל כיבוש עבר הירדן
המזרחי ע"י משה ועם ישראל.
סיכום זה כתוב כשיר הלל לה'
כלב מבקש לקיים את הבטחת
משה לתת לו את חברון" ,יען
אשר מלא אחרי ה'" ושיבח את
ארץ ישראל וחיזק את העם
ביכולתם לכבוש אותה .זאת
לעומת המרגלים האחרים שהיו
חסרי אמונה והפחידו את העם
שלא יוכלו לכובשה.

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

מדד אמיתי יד:
וְע ָתה ִּהנֵה ָאנ ִֹּּכי ַהיֹום
" ַ ...
יא
י-
של כוח
ּושמֹּנִּ ים ָשנָה.
ְ
ֶבןָ -ח ֵמש
עֹו ֶ נִּי ַהיֹום ָחזָקַ ,כ ֲא ֶשר
אֹותי מ ֶֹּשה,
ִּ
ְביֹום ְשל ַֹּח
ּוככ ִֹּּחי ָע ָתה:
ְככ ִֹּּחי ָאז ְ
וְלבֹוא"
וְל ֵצאת ָ
ַל ִּמ ְל ָח ָמהָ ,
ַת ְק ַר ְבנָה ִּל ְפנֵי ֶא ְל ָעזָר
"ו ִּ
חיבת הארץ יז:ד
הֹוש ַע ִּבן-נּון
וְל ְפנֵי יְ ֻׁ
ַהכ ֵֹּהן ִּ
של בנות
יאים ֵלאמֹּר ,ה'
נְש ִּ
וְל ְפנֵי ַה ִּ
ִּ
צלפחד
ִּצּוָה ֶאת-מ ֶֹּשה ָל ֶתתָ -לנּו
ַיִּתן
ַאחינּו; ו ֵ
תֹוך ֵ
ַח ָלה ְב ְ
נֲ
תֹוך
ַח ָלה ְב ְ
ָל ֶהם ֶאלִּ -פי ה' ,נ ֲ
יהן"
ֲא ֵחי ֲא ִּב ֶ
כא:
" ַו ָינַח ה' ָל ֶהם ִּמ ָס ִּביבְ ,ככֹּל
קיום
בֹותם; וְ לֹּא-
נִּש ַבע ַל ֲא ָ
הבטחת ה' מב-מג ֲא ֶשרְ -
ֵיהם ִּמ ָכל-
ָע ַמ ִּאיש ִּב ְפנ ֶ
יהם
יהםֵ ,את ָכל-אֹּיְ ֵב ֶ
אֹּיְ ֵב ֶ
ָפל ָד ָבר
ָתן ה' ְב ָי ָ ם .לֹּא-נ ַ
נַ
ִּמכֹּל ַה ָד ָבר ַהטֹובֲ ,א ֶשר-
יִּש ָר ֵאל:
ִּד ֶבר ה' ֶאלֵ -בית ְ
ַהכֹּל ָבא"
יהושע מברך כב:
ַאתם
ֶ
יהם
ֹּאמר ֲא ֵל ֶ
" ַוי ֶ
א-ו
ְש ַמ ְר ֶתם ֵאת ָכלֲ -א ֶשר ִּצּוָה
את שבטי
ה';
ֶא ְת ֶכם מ ֶֹּשה ֶע ֶב
עבר הירדן
קֹוליְ ,לכֹּל ֲא ֶשר-
ַת ְש ְמעּו ְב ִּ
ו ִּ
המזרחי
ַב ֶתם
ּוִּיתי ֶא ְת ֶכם .לֹּאֲ -עז ְ
ִּצ ִּ
ושולחם
ָמים ַר ִּבים,
יכם זֶה י ִּ
ֶאתֲ -א ֵח ֶ
לבתיהם
ּוש ַמ ְר ֶתם
ַע ַהיֹום ַהּזֶה; ְ
ִּמ ְצוַת ה'
ֶאתִּ -מ ְש ֶמ ֶרת
נִּיח ה'
וְע ָתהֵ ,ה ַ
יכםַ .
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
יכםַ ,כ ֲא ֶשר
יכם ַל ֲא ֵח ֶ
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ּולכּו
וְע ָתה ְפנּו ְ
ִּד ֶבר ָל ֶהם; ַ
יכםַ ...רק ִּש ְמרּו
ָאה ֵל ֶ
ָל ֶכם ְל ֳּ
ְמאֹּ ַ ,לעֲשֹות ֶאתַ -ה ִּמ ְצוָה
תֹורה ֲא ֶשר ִּצּוָה
וְאת ַ -ה ָ
ֶ
ֶע ֶב -ה',
ֶא ְת ֶכם מ ֶֹּשה
יכם
ַאה ָבה ֶאת-ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ְל ֲ
וְל ְשמֹּר
וְל ֶל ֶכת ְב ָכלְ -ד ָר ָכיו ִּ
ָ
ּול ָע ְב ֹו
ּול ָ ְב ָקה-בֹו ְ
ִּמ ְצו ָֹּתיוְ ,
ּוב ָכל-נ ְַפ ְש ֶכם"
ְב ָכל ְ -ל ַב ְב ֶכם ְ

הרחבה/הערות

מהו סוד כוחו של כלב? הרוח
האחרת שלוותה אותו בשליחות
הריגול ,היא זו שעומדת לו מאז
ועד היום ,ומכוחה יכול הוא לומר
שעודנו "חזק" ונכון למשימת
כיבוש
סיפור בנות צלפחד מופיע כאן
שוב ,כדי לחלוק להן כבוד על
חיבתן את הארץ בכך שעמדו על
הזכות לנחול בתוך נחלת אחי
אביהם
ודאי שאנו בטוחים בה' שמקיים
הבטחותיו ,אך בדור הכיבוש
וההתנחלות הראשון בארץ ,נראה
שהיה צורך להזכיר זאת בפירוש
כדי לחזק את האמונה בהשגחת
ה' על עמו ועל נחלתו
יהושע הזכיר בתחילת שליחותו
לבני גד ובני ראובן את חובתם
לעזור לאחיהם בכיבוש הארץ,
ועתה ,לאחר שמלאו חובתם ,הוא
זוכר לציין זאת ולשלחם לבתיהם
בברכה ובתזכורת להמשך שמירה
על מצוות ה' ,מתוך אהבה ודבקות
ומסירות נפש.
זו דרכו של מנהיג אחראי ,היודע
לדרוש והיודע להכיר טובה

המידה/הערך

תוכחה
נוקבת לבני
גד ובני
ראובן
על שבנו
לעצמם
מזבח -

המקור
פרק ופסוק

כב:
יג-כ

חובת המנהיג
להוכיח את
בני עמו

החובה
להבהיר את
מעשינו:
בני גד ובני
ראובן
מסבירים
באופן ברור
את כוונתם

כב:

כא-כט

יִּש ָר ֵאל ֶאל-
"וַיִּ ְש ְלחּו ְבנֵיְ -
וְאלְ -בנֵיָ -ג ,
ֶ
אּובן
ְבנֵיְ -ר ֵ
ַּׁשה ֶאל-
וְאל ֲ -ח ִּצי ֵש ֶבטְ -מנ ֶ
ֶ
ֶא ֶרץ ַהגִּ ְל ָע ֶ :אתִּ -פינְ ָחס ֶבן-
נְש ִּאים
ֲש ָרה ִּ
ֶא ְל ָע ָזר ַהכ ֵֹּהן ַוע ָ
ָשיא ֶא ָח
ָשיא ֶא ָח נ ִּ
ִּעמֹו --נ ִּ
ְל ֵבית ָאבְ ,לכֹּל ַמטֹות
וְאיש רֹּאש ֵבית-
יִּש ָר ֵאל; ִּ
ְ
ַאל ֵפי
ְל ְ
ֵה ָמה,
בֹותם
ֲא ָ
יִּש ָר ֵאל ַו ָיבֹּאּו ֶאלְ -בנֵי-
ְ
וְאלֲ -ח ִּצי
וְאלְ -בנֵיָ -ג ֶ ,
אּובן ֶ
ְר ֵ
ֶאלֶ -א ֶרץ
ַּׁשה
ֵש ֶבטְ -מנ ֶ
ַהגִּ ְל ָע ; וַיְ ַ ְברּו ִּא ָתם ֵלאמֹּר
ָאמרּו כֹּל ֲע ַ ת ה'ָ ,מה-
כֹּה ְ
ַה ַמ ַעל ַהּזֶה ֲא ֶשר ְמ ַע ְל ֶתם
יִּש ָר ֵאלָ ,לשּוב ַהיֹום
ֵבא'ל ֵֹּהי ְ
נֹות ֶכם ָל ֶכם
ַאח ֵרי ה' ִּב ְב ְ
ֵמ ֲ
ִּמ ְז ֵב ַחִּ ,ל ְמ ָר ְ ֶכם ַהיֹום ַבה'
וכו' "
ּובנֵיָ -ג
אּובן ְ
" ַו ַי ֲענּו ְבנֵיְ -ר ֵ
ַּׁשה; ַויְ ַ ְברּו
ַח ִּצי ֵש ֶבט ַה ְמנ ֶ
וֲ
יִּש ָר ֵאל ֵאל
ַאל ֵפי ְ
אשי ְ
ֶאתָ -ר ֵ
יֹּ ֵ ַע,
הּוא
ֱא'ל ִֹּּהים...
וְיִּש ָר ֵאל הּוא ֵי ָ עִּ :אם-
ְ
וְאםְ -ב ַמ ַעל ַבה'ַ ,אל-
ְב ֶמ ֶר ִּ
יענּו ַהיֹום ַהּזֶהִּ .ל ְבנֹות
תֹוש ֵ
ִּ
ַאח ֵרי ה';
ָלנּו ִּמ ְז ֵב ַחָ ,לשּוב ֵמ ֲ
עֹולה
ָ
וְאםְ -ל ַהעֲלֹות ָע ָליו
ִּ
וְאםַ -לעֲשֹות ָע ָליו
ּומנְ ָחהִּ ,
ִּ
ִּז ְב ֵחי ְש ָל ִּמים ה' ,הּוא יְ ַב ֵקש
וְאם-לֹּא ִּמ ְדָאגָה ִּמ ָד ָבר,
ִּ
ָע ִּשינּו ֶאת-זֹּאת ֵלאמֹּר:
ֵיכם ְל ָבנֵינּו
ֹּאמרּו ְבנ ֶ
ָמ ָחר י ְ
וְלה'
ַ
ַמהָ -ל ֶכם
ֵלאמֹּר,
ָתן-ה'
יִּש ָר ֵאל ּוגְ בּול נ ַ
ֱא'ל ֵֹּהי ְ
אּובן
ֵיכם ְבנֵיְ -ר ֵ
ּובינ ֶ
ֵבינֵנּו ֵ
ַר ֵדןֵ .אין-
ּובנֵי ָ -ג ֶ ,אתַ -הי ְ
ְ
ָל ֶכם ֵח ֶלק ַבה'; וְ ִּה ְש ִּביתּו
ֵיכם ֶאתָ -בנֵינּוְ ,ל ִּב ְל ִּתי
ְבנ ֶ
יְ רֹּא ֶאת ה' וכו' "

הרחבה/הערות

חובת התוכחה וביעור הרע
מישראל היתה ברגישות גבוהה
מאד ,ואף הביאה להכנת מתקפה
צבאית כלפי בני גד ובני ראובן,
מאחר ופרשיות מעילה היו כבר
בעבר ,פרשיות שגרמו לעונשים
קשים מאת ה'.

לא די בכך שכוונתם היתה טובה,
צריכים היו בני גד ובני ראובן גם
להסביר לנציגי העם את כוונתם
באופן ברור .כך גם לימדם משה
יתם
ִה ִי ֶ
רבנו בראשית הדרך" :ו ְ
ּומיִ ְש ָר ֵאל" (במדבר,
נְ ִקיִ ם ֵמה' ִ
לב:כב)

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

כב:ל

ההודעה על
קבלת
ההסבר של
נציגי
השבטים
שבעבר
הירדן
אחריותו של פרק
כג
מנהיג
להורות לעם
את הדרך
בה ילכו
לאחר מותו

תוכחת
המנהיג רק
בסוף ימיו,
כמשה
שהוכיח רק
לפני מותו
נאמנות
העם לה'
חידוש
הברית בין
העם לה' -
ביטוי
לאחריותו
של יהושע
כמנהיג,
לפני מותו
קיום צוואת
יוסף -
קבורתו
בשכם

ַהכ ֵֹּהן ,הכתוב מודיע לקוראיו כי ההסבר
ִּפינְ ָחס
ַיִּש ַמע
"ו ְ
אשי ַא ְל ֵפי התקבל על ידי המשלחת להסיר
יאי ָה ֵע ָ ה וְ ָר ֵ
ּונְש ֵ
ִּ
יִּש ָר ֵאל ֲא ֶשר ִּאתֹוֶ ,את -כל ספק בדבר כשרות המעשה
ְ
ַה ְד ָב ִּריםֲ ,א ֶשר ִּד ְברּו ְבנֵי-
ַּׁשה;
ּובנֵי ְמנ ֶ
ּובנֵיָ -ג ְ
אּובן ְ
ְר ֵ
ֵיהם"
ַיִּיטב ְב ֵעינ ֶ
ו ַ

ַאח ֵרי
ָמים ַר ִּביםֲ ,
" וַיְ ִּהי ִּמי ִּ
יִּש ָר ֵאל
נִּיח ה' ְל ְ
ֲא ֶשרֵ -ה ַ
ִּמ ָס ִּביב;
יהם
ִּמ ָכל-אֹּיְ ֵב ֶ
ָמים,
ָקן ָבא ַבי ִּ
וִּיהֹוש ַע ז ֵ
ֻׁ
יִּש ָר ֵאל
הֹוש ַעְ ,ל ָכלְ -
ַיִּק ָרא יְ ֻׁ
ו ְ
ּולש ְֹּפ ָטיו
אשיוְ ,
ּול ָר ָ
ִּל ְז ֵקנָיו ְ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶהם
ּולש ְֹּט ָריו; ַוי ֶ
ְ
ָמים,
אתי ַבי ִּ
נְתיָ ,ב ִּ
ָק ִּ
ֲאנִּי ז ַ
יתם ֵאת ָכלֲ -א ֶשר
וְַאתם ְר ִּא ֶ
ֶ
יכם ְל ָכל-
ָע ָשה ה' ֱאל ֵֹּה ֶ
ֵיכםִּ :כי
ַהגֹויִּם ָה ֵא ֶלה ִּמ ְפנ ֶ
נִּל ָחם
יכם הּוא ַה ְ
ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ָל ֶכםְ .ראּו ִּה ַפ ְל ִּתי ָל ֶכם ֶאת-
ָארים ָה ֵא ֶלה,
נִּש ִּ
ַהגֹויִּם ַה ְ
ִּמן-
יכם:
ַח ָלה ְל ִּש ְב ֵט ֶ
ְבנ ֲ
ַר ֵדן ,וְ ָכלַ -הגֹויִּם ֲא ֶשר
ַהי ְ
ִּה ְכ ַר ִּתי ,וְ ַהיָם ַה ָג ֹול ְמבֹוא
יכם הּוא
ַה ָּׁש ֶמש ַ .וה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
הֹוריש
ֵיכם ,וְ ִּ
ֳּפם ִּמ ְפנ ֶ
ֶהד ֵ
יְ
וִּיר ְש ֶתם
ִּ
ֵיכם;
א ָֹּתם ִּמ ִּל ְפנ ֶ
ַאר ָצם ַכ ֲא ֶשר ִּד ֶבר ה'
ֶאתְ -
יכם ָל ֶכם וכו' "
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
כד:
הֹוש ַע ֶאתָ -כל-
ֶאסֹּף יְ ֻׁ
" ַוי ֱ
ְש ֶכ ָמה;
יִּש ָר ֵאל
ְ
א-כח ִּש ְב ֵטי
יִּ ְש ָר ֵאל
ְל ִּז ְקנֵי
ַיִּק ָרא
ו ְ
ּולש ְֹּפ ָטיו
ְ
אשיו,
ּול ָר ָ
ְ
ַצבּו ִּל ְפנֵי
ַיִּתי ְ
ּולש ְֹּט ָריו ,ו ְ
ְ
הֹוש ַע
ֹּאמר יְ ֻׁ
ָה ֱא'ל ִֹּּהים ַוי ֶ
ֶאלָ -כלָ -ה ָעם וכו' "
ילה
ֹּאמרָ ,ח ִּל ָ
ַען ָה ָעםַ ,וי ֶ
" ַוי ַ
כד:
טז-יח ָלנּוֵ ,מ ֲעזֹּב ֶאת ה' ַל ֲעבֹּ
ֱאל ִֹּּהים ֲא ֵח ִּרים וכו' "
כד:
הֹוש ַע ְב ִּרית ָל ָעם
" וַיִּ ְכרֹּת יְ ֻׁ
כז
כה
ָשם לֹו חֹּק
ַביֹום ַההּוא; ַוי ֶ
ּומ ְש ָפט ִּב ְש ֶכם וכו' "
ִּ

כד:לב

הרחבה/הערות

יֹוסף ֲא ֶשר-
וְאתַ -ע ְצמֹות ֵ
" ֶ
יִּש ָר ֵאל ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם
ֶהעֱלּו ְבנֵיְ -
ָק ְברּו ִּב ְש ֶכםְ ,ב ֶח ְל ַקת ַה ָש ֶ ה
ֲא ֶשר ָקנָה ַי ֲעקֹּב ֵמ ֵאת ְבנֵי-
ֲחמֹור ֲא ִּביְ -ש ֶכם ְב ֵמָאה
יֹוסף
יטה; וַיִּ ְהיּו ִּל ְבנֵיֵ -
ְק ִּש ָ
ַח ָלה"
ְלנ ֲ

יהושע לחם בראש הצבא וכבש
את רוב הארץ .אך לפני מותו
מזהיר הוא את העם מפני
הכיבוש,
בהמשך
התרשלות
ובהמשך דבריו מזרז אותם על
עבודת ה' בכלל.

יהושע סוקר את חסדי ה' על עמו
ובכך מעורר בהם את מחויבותו
של העם להיות נאמן לו ולתורתו

העם שומע את דבריו הנוקבים
של יהושע ומשיב בהבעת נאמנות
לה'
יהושע מחדש את הברית בין
ישראל לה' ,חותם בכך את
תפקידו כמנהיג בהבטחה מחייבת
של העם להיות נאמן לה'

קיימו ישראל את צוואת יוסף
בסוף חומש בראשית (נ:כה):
יִּש ָר ֵאל
יֹוסף ֶאתְ -בנֵי ְ
ֵ
ַש ַבע
" ַוי ְ
ֱא'ל ִֹּּהים
יִּפקֹּ
ְ
ֵלאמֹּרָ :פקֹּ
ֶאתַ -ע ְצמ ַֹּתי
ֲל ֶתם
ֶא ְת ֶכםְ ,ו ַהע ִּ
ִּמּזֶה".

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

המידה/הערך

חיבת הארץ
של עכסה

א:
יד-טו

תוכחה
סמויה (פירוט

א:

יתהּו
ַת ִּס ֵ
"וַיְ ִּהי ְבבֹוָאּה ,ו ְ
יה ַה ָש ֶ ה,
ָאב ָ
ִּל ְשאֹּל ֵמ ֵאתִּ -
ַת ְצנַח ֵמ ַעל ַה ֲחמֹור; ַויֹּא ֶמר
ו ִּ
ֹּאמר לֹו
ָלּה ָכ ֵלבַ ,מהָ -ל ְךַ .ות ֶ
ָה ָבהִּ -לי ְב ָר ָכהִּ ,כי ֶא ֶרץ ַה ֶנגֶב
ָת ָתה ִּלי ֻׁגלֹּת ָמיִּם;
נְת ָתנִּי ,וְ נ ַ
ַ
ַיִּתן ָלּה ָכ ֵלב ֵאת ֻׁגלֹּת ִּע ִּלית,
ו ֶ
וְאת ֻׁגלֹּת ַת ְח ִּתית"
ֵ
רּוש ַלִּם,
בּוסי י ֵֹּשב יְ ָ
וְאתַ -היְ ִּ
" ֶ
ָמן...וְ לֹּא
הֹורישּו ְב ֵני ִּבנְ י ִּ
לֹּא ִּ
וְא ְפ ַריִּ ם
ֶ
ַּׁשה...
הֹוריש ְמנ ֶ
ִּ
הֹוריש וכו' "
לֹּא ִּ

ב:א-ג

ַאך ה' ִּמןַ -הגִּ ְלגָל,
ַעל ַמ ְל ְ
" ַוי ַ
ֲלה
ֹּאמר ַאע ֶ
ֶאל ַהב ִֹּּכיםַ .וי ֶ
ָָאביא
ֶא ְת ֶכם ִּמ ִּמ ְצ ַריִּם ,ו ִּ
ָארץ ֲא ֶשר
ֶא ְת ֶכם ֶאלָ -ה ֶ
יכםָ ,ואֹּ ַמר,
נִּש ַב ְע ִּתי ַל ֲאב ֵֹּת ֶ
ְ
יתי ִּא ְת ֶכם
ָאפר ְב ִּר ִּ
ֵ
לֹּא
ַאתם לֹּא ִּת ְכ ְרתּו
עֹולםְ .ו ֶ
ְל ָ
ָארץ ַהּזֹּאת-
יֹוש ֵבי ָה ֶ
ְב ִּרית ְל ְ
יהם ִּתתֹּצּון; וְ לֹּא-
חֹות ֶ
ִּמ ְז ְב ֵ
קֹוליַ ,מה ּזֹּאת
ְש ַמ ְע ֶתם ְב ִּ
ָאמ ְר ִּתי ,לֹּא-
יתם .וְ גַם ַ
ֲש ֶ
ע ִּ
ֵיכם; וְ ָהיּו
אֹותם ִּמ ְפנ ֶ
ָרש ָ
ֲאג ֵ
יהם יִּ ְהיּו
ָל ֶכם ְל ִּצ ִּדים ,וֵאל ֵֹּה ֶ
מֹוקש".
ָל ֶכם ְל ֵ

כא-לה

האזורים שלא
ירשו
השבטים)

תוכחה
גלויה של
מלאך ה' על
הימנעות
מהשלמת
הכיבוש

הרחבה/הערות

הכתוב מביא שיחה פרטית בעניין
ההתיישבות ,שאיננה חיונית לרצף
הסיפורי ,כדי ללמדנו על חיבת
הארץ של עכסה .ראוי להזכיר כאן
את בנות צלפחד שגם הן גילו
חיבה לארץ.
הכתוב מביא בפירוט ובהדרגה את
החטא של רוב השבטים בהימנעם
מהשלמת הכיבוש .זאת חרף
אזהרת יהושע בצוואתו לפני
מותו.
הכתוב גם מציין מספר פעמים
שמי שהשתדל לכבוש זכה לעזרה
משמים (פסוקים יט ,כב)
אכן" ,עבירה גוררת עבירה":
השארת הגויים גרמה בהמשך
לקרבה יתירה עד עבודה זרה
ָשבּו
יִּש ָר ֵאל י ְ
ּובנֵי ְ
ולחיתון איתםְ " :
ְב ֶק ֶרב ַה ְכ ַנעֲנִּיַ ,ה ִּח ִּתי ְו ָה ֱאמ ִֹּּרי
בּוסי .וַּיִ ְקחּו
וְ ַה ְפ ִּר ִּּזיְ ,ו ַה ִּחּוִּי ְו ַה ְי ִּ
ָשיםְ ,ו ֶאת-
יהם ָל ֶהם ְלנ ִ
נֹות ֶ
ֶאתְ -ב ֵ
ַּע ְבדּו
ֵיהם; וַּי ַּ
ָתנּו ִל ְבנ ֶ
יהם נ ְ
נֹות ֶ
ְב ֵ
יהם" (ג:ה-ו).
ֶאת-אל ֵֹה ֶ

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

חטא וענשו ב:
יִּש ָר ֵאל;
"וַיִּ ַחר ַאף ה' ְב ְ
כא
 מדה כנגד כ-ַען ֲא ֶשר ָע ְברּו ַהגֹוי
ֹּאמר ,י ַ
ַוי ֶ
יתי ֲא ֶשר ִּצּוִּי ִּתי
ַהּזֶה ֶאתְ -ב ִּר ִּ
מדה
בֹותם ,וְ לֹּא ָש ְמעּו
ֶאת ֲא ָ
אֹוסיף
ִּ
קֹולי ,גַםֲ -אנִּי לֹּא
ְל ִּ
ֵיהםִּ ,מן-
הֹוריש ִּאיש ִּמ ְפנ ֶ
ְל ִּ
הֹוש ַע,
ַהגֹויִּם ֲא ֶשר ָעזַב יְ ֻׁ
ַו ָימֹּת ְל ַמ ַען נַסֹות ָבם ֶאת
יִּש ָר ֵאלֲ :הש ְֹּמ ִּרים ֵהם ֶאת
ְ
ֶד ֶר ְך ה' ָל ֶל ֶכת ָבםַ ,כ ֲא ֶשר
בֹותם ִּאם לֹּא "
ָש ְמרּו ֲא ָ
מחזור ספר ג:ז-י
יִּש ָר ֵאל ֶאת-
" ַו ַיעֲשּו ְבנֵיְ -
ַיִּש ְכחּו ֶאת-
ָה ַרע ְב ֵעינֵי ה' ,ו ְ
שופטים:
ַע ְב ּו ֶאת-
יהם; ַוי ַ
ה' ֱא'ל ֵֹּה ֶ
חטא-עונש-
וְאתָ -ה ֲא ֵשרֹות
ֶ
ַה ְב ָע ִּלים,
זעקה-ישועה
יִּש ָר ֵאל,
ְב ְ
וַיִּ ַחרַ-אף ה'
כּושן ִּר ְש ָע ַתיִּם,
ַ
ַיִּמ ְכ ֵרם ְב ַי
ו ְ
ַע ְב ּו
ַה ָריִּם; ַוי ַ
ֶמ ֶל ְך ֲא ַרם נ ֲ
כּושן
ַ
ֶאת
יִּש ָר ֵאל
ְבנֵיְ -
ָשנִּים
ְשמֹּנֶה
ִּר ְש ָע ַתיִּם
יִּש ָר ֵאל ֶאל-ה',
ַיִּזעֲקּו ְבנֵיְ -
ו ְ
יע ִּל ְבנֵי יִּ ְש ָר ֵאל
מֹוש ַ
ָקם ה' ִּ
ַוי ֶ
נִּיאל ֶבןְ -קנַז,
יעם ֵאת ָע ְת ֵ
ַוי ִֹּּש ֵ
ַת ִּהי
ֲא ִּחי ָכ ֵלב ַה ָקטֹּן ִּמ ֶמנּו ו ְ
ַיִּשפֹּט ֶאת-
רּוח ה' ,ו ְ
ָע ָליו ַ
ֵצא ַל ִּמ ְל ָח ָמה,
יִּש ָר ֵאלַ ,וי ֵ
ְ
כּושן
יִּתן ה' ְב ָי ֹו ֶאתַ -
ַו ֵ
ַת ָעז
ִּר ְש ָע ַתיִּם ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם; ו ָ
כּושן ִּר ְש ָע ָתיִּם"
ָי ֹוַ ,על ַ
מנהיגות
בֹורה ִּא ָּׁשה נְ ִּביָאה,
ד:ד-ט " ּו ְ ָ
ֵא ֶשת ַל ִּפי ֹות ִּהיא ש ְֹּפ ָטה
מתוך ענווה
יִּש ָר ֵאלָ ,ב ֵעת ַה ִּהיא
ֶאתְ -
ותושיה
יֹוש ֶבת ַת ַחת ת ֶֹּמר
ֶ
וְ ִּהיא
ּובין ֵבית-
בֹורהֵ ,בין ָה ָר ָמה ֵ
ְד ָ
ֵאל ְב ַהר ֶא ְפ ָריִּם; ַו ַיעֲלּו
יִּש ָר ֵאל ַל ִּמ ְש ָפט.
יה ְבנֵי ְ
ֵא ֶל ָ
ַת ְק ָרא ְל ָב ָרק ֶבן-
ַת ְש ַלח ו ִּ
ו ִּ
ֲא ִּבינ ַֹּעם ִּמ ֶק ֶ ש נ ְַפ ָת ִּלי;
ֹּאמר ֵא ָליו ֲהלֹּא ִּצּוָה ה'
ַות ֶ
ּומ ַש ְכ ָת
יִּש ָר ֵאלֵ ,ל ְך ָ
ֱא'ל ֵֹּהי ְ
וְל ַק ְח ָת ִּע ְמ ָך
ְב ַהר ָתבֹורָ ,
ֲע ֶש ֶרת ֲא ָל ִּפים ִּאישִּ ,מ ְבנֵי
ּומ ַש ְכ ִּתי
ּומ ְבנֵי ְזבֻׁלּוןָ .
נ ְַפ ָת ִּלי ִּ
ַחל ִּקישֹון ֶאת-
יך ֶאל-נ ַ
ֵא ֶל ָ
וְאת-
ָבין ֶ
יס ָרא ַשרְ -צ ָבא י ִּ
ִּס ְ
ּונְת ִּתיהּו
וְאתֲ -המֹונֹו; ַ
ִּר ְכבֹו ֶ
יה ָב ָרק,
ֹּאמר ֵא ֶל ָ
ְב ָי ֶ ָךַ .וי ֶ
ִּאםֵ -ת ְל ִּכי ִּע ִּמי וְ ָה ָל ְכ ִּתי;
וְאם-לֹּא ֵת ְל ִּכי ִּע ִּמי ,לֹּא
ִּ
ֹּאמר ָהל ְֹּך ֵא ֵל ְך
ֵא ֵל ְךַ .ות ֶ
ִּע ָמ ְךֶ ,א ֶפס ִּכי לֹּא ִּת ְהיֶה
ַאר ְת ָך ַעלַ -ה ֶד ֶר ְך ֲא ֶשר
ִּת ְפ ְ
הֹול ְך ִּכי ְב ַי ִּא ָּׁשה
ֵ
ַאתה
ָ
ַת ָקם
יס ָרא; ו ָ
יִּמכֹּר ה' ֶאת ִּס ְ
ְ
ַת ֶל ְך ִּעם ָב ָרק
בֹורה ו ֵ
ְד ָ
ֶק ְ ָשה"

הרחבה/הערות

בני ישראל השאירו את עמי כנען,
התקרבו אליהם ,למדו ממעשיהם
ואף התחתנו איתם  -ה' הענישם
בכך שלא עזר להם להוריש את
האויבים מהארץ .ממילא הפכו
להם לאויבים

תיאור מחזור ההתנהגות הרוחנית
ותוצאותיה הקשות מופיע כאן
באופן ברור כפתיחה לתקופת
השופטים הארוכה שנאמר עליה
ָמים ָה ֵהםֵ ,אין ֶמ ֶל ְך
בהמשךַ " :בי ִּ
ְב ֵעינָיו,
ָשר
ַהי ָ
יִּש ָר ֵאלִּ :איש
ְב ְ
ֲשה" (יז:ו ועוד  3פעמים)
ַיע ֶ

רוח ה' להושיע את העם נחה
הפעם על דבורה הנביאה .אשה
להנהיג
בכוחותיה
מיוחדת
ולהוביל עם ברק את המלחמה
ביבין מלך חצור מתוך אמונה
חזקה בקב"ה

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

השתדלות
המצביא
המביאה
לעזרת ה'

ד:
יד-טו

אומץ
וגבורה
הביאו
לנצחון

ד:
יז-כא

ֹּאמר ְדב ָֹּרה ֶאל ָב ָרק
" ַות ֶ
ָתן
קּוםִּ ,כי זֶה ַהיֹום ֲא ֶשר נ ַ
יס ָרא ְב ָי ֶ ָךֲ .הלֹּא
ה' ֶאת ִּס ְ
ֵר ָב ָרק
ֶיך; ַוי ֶ
ָצא ְל ָפנ ָ
ה' י ָ
ֲש ֶרת ֲא ָל ִּפים
ֵמ ַהר ָתבֹורַ ,וע ֶ
ָהם ה' ֶאת-
ַאח ָריו ַוי ָ
ִּאיש ֲ
וְאתָ -כלָ -ה ֶר ֶכב
ֶ
יס ָרא
ִּס ְ
וְאת ָ -כלַ -ה ַמ ֲחנֶה ְל ִּפיֶ -ח ֶרב
ֶ
יס ָרא
ִּס ְ
ֵר
ִּל ְפנֵי ָב ָרק; ַוי ֶ
ֵמ ַעל ַה ֶמ ְר ָכ ָבהַ ,ו ָינָס ְב ַרגְ ָליו
וכו' "
יס ָרא נָס ְב ַרגְ ָליו ֶאל-
וְס ְ
" ִּ
ָעלֵ ,א ֶשת ֶח ֶבר
א ֶֹּהל י ֵ
ָבין
ַה ֵקינִּיִּ :כי ָשלֹום ֵבין י ִּ
ּובין ֵבית ֶח ֶבר
ֶמ ֶל ְךָ -חצֹור ֵ
ָעל ִּל ְק ַראת
ַת ֵצא י ֵ
ַה ֵקינִּי .ו ֵ
סּורה
ֹּאמר ֵא ָליו ָ
יס ָראַ ,ות ֶ
ִּס ְ
ירא;
סּורה ֵא ַליַ ,אלִּ -ת ָ
ֲא ֹּנִּי ָ
ֹּה ָלה,
ָהא ֱ
יה
ֵא ֶל ָ
ָסר
ַוי ַ
ֹּאמר
יכהַ .וי ֶ
ַת ַכ ֵסהּו ַב ְש ִּמ ָ
וְ
יה ַה ְש ִּקינִּ י נָא ְמ ַעט ַמיִּ ם,
ֵא ֶל ָ
ַת ְפ ַתח ֶאת
אתי; ו ִּ
ִּכי ָצ ֵמ ִּ
ַת ְש ֵקהּו.
ֶה ָח ָלב ,ו ַ
נֹּאו
ָעל
ַת ַקח י ֵ
ו ִּ
ַת ַכ ֵסהּו...
וְ
יְת ָהא ֶֹּהל
ֵא ֶשתֶ -ח ֶבר ֶאתַ -
ַת ֶשם ֶאתַ -ה ַמ ֶק ֶבת ְב ָי ָ ּה,
וָ
ַת ְת ַקע
ַתבֹוא ֵא ָליו ַב ָלאט ,ו ִּ
וָ
ַת ְצ ַנח
ָת ְב ַר ָקתֹו ,ו ִּ
ֶאתַ -הי ֵ
ָעף,
ָארץ; וְ הּוא-נִּ ְר ָדם ַוי ַ
ָב ֶ
ַו ָימֹּת".

הרחבה/הערות

דבורה מזרזת את ברק לצאת נגד
סיסרא ,ברק מסכים ואז ה' מפיל
פחד על סיסרא והוא נוטש את
צבאו הגדול והחזק ובורח
ברגליו...

ישועת ה' מגיעה לישראל על ידי
נשים צדקניות ואמיצות .דבורה
זרזה את ברק .עובדת יציאתו
למלחמה הביאה למנוסת סיסרא
ובמנוסתו נמלט לאהל יעל .זו
ראתה בכך אות משמים כי הפיל
ה' את אויבה-אויב ישראל בידה.
בתושיתה כי רבה השקתה אותו
לכדי עייפות ותרדמה עמוקה ,ואז
המיתה אותו באומץ רב והכריעה
בכך את המערכה ,כדוד שהכריע
את המלחמה בפלשתים בהמיתו
את מצביאם גלית.

המידה/הערך

שירת
דבורה:
הכרת הטוב
לקב"ה,
למתנדבים
בעם ,לברק,
ליעל

המקור
פרק ופסוק

יִּש ָר ֵאל ,דבורה ברוח קדשה שרה שיר
ה:
" ִּב ְפר ַֹּע ְפ ָרעֹות ְב ְ
ַדב ָעםָ ,ב ְרכּו ה' .תהילה לה' וזוכרת להכיר טובה
ב,ג,ט,
ְב ִּה ְתנ ֵ
ְמ ָל ִּכיםַ ,ה ֲא ִּזינּו רבה לקב"ה וגם לשליחיו:
יב,כד ִּש ְמעּו
ר ְֹּזנִּיםָ :אנ ִֹּּכי ַלה' ָאנ ִֹּּכי השבטים המתנדבים במלחמה,
ַּמר ַּלה' ֱא'ל ֵֹּהי ברק המצביא ויעל אשת חבר
ירהֲ ,אז ֵ
ָאש ָ
ִּ
הקיני.
חֹוק ֵקי
יִּש ָר ֵאלִ ...ל ִבי ְל ְ
ְ

ַּד ִבים
ַּה ִמ ְתנ ְ

ה:
שירת
דבורה :כוחו כ-כא

האדיר של
ה'

שירת
דבורה:
מפלתו
הקשה של
האויב

ה:
כו-כז

ה:
שירת
דבורה :שבח יד-יח

לשבטים
שעזרו
ותוכחה
לשבטים
שלא עזרו

הרחבה/הערות

יִ ְש ָר ֵאל
ָב ָעם; ָב ְרכו ה' ...קּום
ּוש ֵבה ֶש ְביְ ך ֶבן
ְ
ָב ָרק
ְ .תב ַֹּר ְך,
ֲא ִבינ ַֹּעם...
ֵא ֶשת
ָעל,
ָשים י ֵ
ִמנ ִ
ָשים ָבא ֶֹּהל,
ֶח ֶבר ַה ֵקינִּי ִּמנ ִּ
ְתב ָֹּר ְך".
נִּל ָחמּו;
ְ
ָש ַמיִּם
" ִּמן
נִּל ֲחמּו
לֹותם ְ
כֹוכ ִּבים ִּמ ְמ ִּס ָ
ַה ָ
ַחל ִּקישֹון
יס ָרא .נ ַ
ִּעםִּ -ס ְ
ַחל
ּומים נ ַ
ַחל ְק ִּ
גְ ָר ָפם ,נ ַ
ִּקישֹוןִּ ,ת ְ ְר ִּכי נ ְַפ ִּשי עֹּז"
יס ָרא ָמ ֲח ָקה
"וְ ָה ְל ָמה ִּס ְ
וְ ָח ְל ָפה
ּומ ֲח ָצה
רֹּאשֹוָ ,
ָפל
יהָ ,כ ַרע נ ַ
ַר ָקתֹוֵ .בין ַרגְ ֶל ָ
יהָ ,כ ַרע
ָש ָכבֵ :בין ַרגְ ֶל ָ
ָפלַ ,ב ֲא ֶשר ָכ ַרע ָשם ָנ ַפל
נָ
ָש ּו "
ָש ְר ָשם
ֶא ְפ ַריִּ ם,
" ִּמנִּי
ָמין
ִּבנְ י ִּ
יך
ַאח ֶר ָ
ֲמ ֵלקֲ ,
ַבע ָ
ָר ּו
יך; ִּמנִּי ָמ ִּכיר י ְ
ֲמ ֶמ ָ
ַבע ָ
ּומ ְּזבּולֻׁן מ ְֹּש ִּכים
ְמח ְֹּק ִּקיםִּ ,
וְש ַרי ְביִּ ָשש ָכר,
ְב ֵש ֶבט ס ֵֹּפרָ .
שכר
וְיִּש ָ
ָ
ִּעםְ -דב ָֹּרה,
ֵכן ָב ָרקָ ,ב ֵע ֶמק ֻׁש ַלח
אּובן
ְר ֵ
ְב ַרגְ ָליו; ִּב ְפ ַלגֹות
גְ ִֹּּלים ִּח ְק ֵקי ֵלבָ .ל ָמה
ָש ְב ָת ֵבין ַה ִּמ ְש ְפ ַתיִּ ם,
יַ
ִּל ְשמ ַֹּע ְש ִּרקֹות ֲע ָ ִּרים;
ֹולים
אּובן ,גְ ִּ
ִּל ְפ ַלגֹות ְר ֵ
ַר ֵדן
ִּח ְק ֵרי ֵלב .גִּ ְל ָע ְב ֵע ֶבר ַהי ְ
ָש ֵכן ,וְ ָ ן ָל ָמה יָגּור ֳּאנִּיֹות;
ְלחֹוף
ָשב
יַ
ָאשר
ֵ
יִּשכֹון.
וְעל ִּמ ְפ ָר ָציו ְ
ַמים ַ
י ִּ
ְזבֻׁלּון ַעם ֵח ֵרף נ ְַפשֹו ָלמּות
רֹומי ָש ֶ ה"
וְ נ ְַפ ָת ִּלי ַעל ְמ ֵ

בדומה להטבעת המצרים בים
סוף ,ה' משתמש גם כאן בכוחות
הטבע להעניש את החיילים :כגון
יס ָרא ( :י )-
ָהם ה' ֶאתִּ -ס ְ
" ַּוי ָ
ָהם ֵאת ַמ ֲחנֵה ִּמ ְצ ָריִּם"(שמות,
" ַּוי ָ
י :כ ) ועוד
שיר שבח לה' כולל תיאור מפורט
של מפלתו הגדולה של סיסרא
שנפל בזכות תושייתה ואומץ לבה
של יעל אשת חבר הקיני .מפלת
סיסרא הפילה בעקבותיה גם את
כל חייליו
דבורה נוהגת כשופט ,כמנהיג,
המשבח את הטובים והמוכיח את
מי שיש להוכיח .השבטים
שהשתתפו הם :אפרים ,בנימין,
מנשה ,זבולון ,יששכר ונפתלי.
לעומתם מי שלא הגיעו :בני עבר
הירדן המזרחי :ראובן ,גד ומנשה
וכן דן ואשר.

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

תוכחת נביא ו:ז-י

בשנית

ז:טו

יִּש ָר ֵאל
" וַיְ ִּהיִּ ,כיָ -זעֲקּו ְבנֵיְ -
ֶאל ה' ַעל אֹּ ֹות ִּמ ְ יָן,
ָביא ֶאלְ -בנֵי
ַיִּש ַלח ה' ִּאיש נ ִּ
ו ְ
ֹּאמר ָל ֶהם כֹּה-
יִּש ָר ֵאל; ַוי ֶ
ְ
יִּש ָר ֵאל,
ָאמר ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
ַ
ֶא ְת ֶכם
יתי
ֱל ִּ
ֶהע ֵ
ָאנ ִֹּּכי
ִּמ ִּמ ְצ ַריִּםָ ,וא ִֹּּציא ֶא ְת ֶכם
ַאצל ֶא ְת ֶכם
ֲב ִּ ים ָו ִּ
ִּמ ֵבית ע ָ
ָכל-
ּומ ַי
ִּ
ִּמ ְצ ַריִּם
ִּמ ַי
ָרש אֹו ָתם
ָאג ֵ
יכם; ו ֲ
ֹּח ֵצ ֶ
לֲ
ָא ְתנָה ָל ֶכם ֶאת-
ֵיכם ,ו ֶ
ִּמ ְפנ ֶ
ַאר ָצם ָוא ְֹּמ ָרה ָל ֶכםֲ ,אנִּי ה'
ְ
יראּו ֶאת-
יכם לֹּא ִּת ְ
ֱא'ל ֵֹּה ֶ
ֱאל ֵֹּהי ָה ֱאמ ִֹּּריֲ ,א ֶשר ַא ֶתם
ַאר ָצם; וְ לֹּא
ְב ְ
יֹוש ִּבים
ְ
קֹולי"
ְש ַמ ְע ֶתם ְב ִּ
ֹּאמר ֵא ָליו ִּבי ה'ַ ,ב ָמה
" ַוי ֶ
יִּש ָר ֵאל; ִּהנֵה
יע ֶאתְ -
אֹוש ַ
ִּ
ַּׁשה ,וְָאנֹּ ִּכי
ַאל ִּפי ַה ַדל ִּב ְמנ ֶ
ְ
ָאבי"
ַה ָצ ִּעיר ְב ֵבית ִּ

ענוותנות
שלא מונעת
נטילת
תפקיד
המנהיגות
גדעון מבטא ז:
ָשים
ֲש ָרה ֲאנ ִּ
ַיִּקח גִּ ְ עֹון ע ָ
"ו ַ
ַעש ַכ ֲא ֶשר ִּד ֶבר
ֲב ָ יוַ ,וי ַ
כז-כח ֵמע ָ
אמונה
ָרא
ֵא ָליו ה'; וַיְ ִּהי ַכ ֲא ֶשר י ֵ
אמיצה
ַאנְשי
וְאתֵ -
ָאביו ֶ
ִּ
ֶאתֵ -בית
בשליחותו:
ַעש
יֹומםַ ,וי ַ
ָה ִּעיר ֵמעֲשֹות ָ
הורס את
ַאנְשי ָה ִּעיר
ֵ
ַש ִּכימּו
יְלהַ .וי ְ
ָל ָ
אביו
מזבח
ֻׁתץ ִּמ ְז ַבח
ַבב ֶֹּקר ,וְ ִּהנֵה נ ַ
ַה ַב ַעל ,וְ ָה ֲא ֵש ָרה ֲא ֶשר ָע ָליו
וכורת את
כ ָֹּר ָתה"
האשרה

הרחבה/הערות

בתקופת השופטים בהם " ֵאין ֶמ ֶל ְך
ֲשה"
ָשר ְב ֵעינָיו ַיע ֶ
יִּש ָר ֵאלִּ ,איש ַהי ָ
ְב ְ
(יז:ו) מופיע מידי פעם נביא
ומוכיח את ישראל על מעשיהם
הרעים ,המביאים עליהם את
הצרות הרבות עם אויביהם.
המצב הרוחני כה קשה ,שגם
הופעת נביא לא מזעזעת את העם
לשוב בתשובה שלימה .דברי
הנביא כתובים אולי בעיקר
ללמדנו ש"אין עונשין אלא אם כן
מזהירין" .התוכחה הקודמת היתה
בפרק ב (א-ה)

גדעון מבין את משמעות התפקיד
בעת צרה זו ותחילה מסרב ,אך
לא מתנגד .התנהגותו מלמדת על
אישיות מיוחדת של מנהיג שלא
נבהל מהמשימה ,רק מבקש להיות
בטוח בשליחות
גדעון אמנם מסתפק בתחילה
במקור ההוראה ,אם אכן זה דבר
ה' ,אך לאחר קבלת האות ,הוא
הופך שליח נאמן למצוות ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ֹּאמר ה' ֶאל-גִּ ְ עֹון ,עֹו למרות מצבו הרוחני הירוד של
ז:ג-ז "ַ ...וי ֶ
שיעור
אֹותם ֶאל -העם ,מלמד ה' את העם "שיעור"
ָ
הֹור
ָה ָעם ָרבֵ ,
באמונה:
וְא ְצ ְר ֶפנּו ְל ָך ָשם; באמונה ,ובכך הוא מוכיחם על
ַה ַמיִּם ֶ
.1ישועת ה'
יך ֶזה דרכם ,בדרך נוספת
וְ ָהיָה ֲא ֶשר א ַֹּמר ֵא ֶל ָ
תלויה
ֵל ְך ִּא ָת ְך,
ֵל ְך ִּא ָת ְך ,הּוא י ֵ
יֵ
ברצונו ולא
יך זֶה לֹּא
וְ כֹּל ֲא ֶשר א ַֹּמר ֵא ֶל ָ
בכמות
ֵל ְך.
ֵל ְך ִּע ָמ ְך ,הּוא לֹּא י ֵ
יֵ
ַיֹור ֶאתָ -ה ָעם ֶאלַ -ה ָמיִּם;
ו ֶ
החיילים
ֹּאמר ה' ֶאל-גִּ ְ עֹון ,כֹּל
ַוי ֶ
.2ישועת ה'
ֲא ֶשר ָילֹּק ִּב ְלשֹונֹו ִּמן ַה ַמיִּ ם
בחיילים
ַכ ֲא ֶשר ָילֹּק ַה ֶכ ֶלב ַת ִּציג
מאמינים
אֹותֹו ְל ָב  ,וְ כֹּל ֲא ֶשר יִּ ְכ ַרע
ולא בעובדי
ַעל ִּב ְר ָכיו ִּל ְשתֹות .וַיְ ִּהי
ע"ז
ִּמ ְס ַפר ַה ְמ ַל ְק ִּקים ְב ָי ָ ם ֶאל
יהם ְשלֹּש ֵמאֹות ִּאיש;
ִּפ ֶ
ֶתר ָה ָעםָ ,כ ְרעּו ַעל-
וְ כֹּל י ֶ
יהם ִּל ְשתֹות ָמיִּ ם.
ִּב ְר ֵכ ֶ
ֹּאמר ה' ֶאל-גִּ ְ עֹוןִ ,ב ְשלֹש
ַוי ֶ
ֵמאֹות ָה ִאיש ַּה ְמ ַּל ְק ִקים
ָת ִתי ֶאת
יע ֶא ְת ֶכם ,וְ נ ַּ
אֹוש ַּ
ִ
ֵלכּו
ָד ָך; וְ ָכל ָה ָעם י ְ
ִמ ְדיָן ְבי ֶ
ִאיש ִל ְמקֹמֹו"
ֹּאמרּו ֵא ָליו ִּאיש ֶא ְפ ַריִּ ם ,מנהיג מוצלח הוא היודע להלך בין
ח:א-ג " ַוי ְ
חכמה
ית ָלנּו ,הדעות השונות של הציבור .כנגד
ָמה ַה ָד ָבר ַהּזֶה ָע ִּש ָ
וענווה של
ְל ִּב ְל ִּתי ְקרֹּאות ָלנּוִּ ,כי טענת איש אפרים שהיה בה סימן
המנהיג
ָה ַל ְכ ָת ְל ִּה ָל ֵחם ְב ִּמ ְ יָן; של גאוה ,ידע גדעון להשיב
ְב ָחזְ ָקה  .בחכמה ובענווה ,עד שהכתוב
ִאתֹו
וַּיְ ִריבּון
יתי מעיד בפירוש על הצלחתוָ" :אז
יהםֶ ,מה ָע ִּש ִּ
ֹּאמר ֲא ֵל ֶ
ַוי ֶ
רּוחם ֵמ ָע ָליוְ ,ב ַּד ְברֹו ַּה ָד ָבר
ַע ָתה ָכ ֶכםֲ :הלֹּא טֹוב ָר ְפ ָתה ָ
ִּמ ְב ִּציר ַּהזֶה ,".בחינת "לשון רכה תשבר
ֶא ְפ ַריִּם
ע ְֹּללֹות
ָתן גרם" (משלי כה:טו)
נַ
ְב ֶי ְ ֶכם
יעזֶר.
ֲא ִּב ֶ
א'ל ִֹּּהים ֶאתָ -ש ֵרי ִּמ ְ יָןֶ ,את-
ּומה ָיכ ְֹּל ִּתי
וְאתְ -ז ֵאבַ ,
ע ֵֹּרב ֶ
רּוחם
עֲשֹות ָכ ֶכם; ָאז ָר ְפ ָתה ָ
ֵמ ָע ָליוְ ,ב ַּד ְברֹו ַּה ָד ָבר ַּהזֶה".
ַאנְשי ֻׁסכֹות ,גדעון מכיר כנראה את העם אותו
ח:
תקיפות
ֵ
" ַו ָיבֹּא ֶאל
ֶבח וְ ַצ ְל ֻׁמ ָנע :הוא מנהיג ,וכשם שידע לרכז
ֹּאמרִּ ,הנֵה ז ַ
המנהיג כלפי טו-יז ַוי ֶ
אֹותי ֵלאמֹּר ,סביבו אנשים נאמנים להילחם
ִּ
ֲא ֶשר ֵח ַר ְפ ֶתם
מתנגדיו
ֶבח וְ ַצ ְל ֻׁמנָע ַע ָתה בעוז באויביהם ,כך ראה חובה גם
ֲה ַכף ז ַ
יך להעניש את מי שהתנגדו ואף
ָש ָ
נִּתן ַל ֲאנ ֶ
ֵ
ְב ָי ֶ ָךִּ ,כי
יְע ִּפים ָל ֶחם .וַיִּ ַקח ֶאת זלזלו בו .כל זאת כדי לבסס את
ַה ֵ
קֹוצי מעמדו כמנהיג ,הנדרש למשימות
ֵ
וְאת
ֶ
ִּז ְקנֵי ָה ִּעיר,
וְאת ַה ַב ְר ֳּקנִּים; לאומיות בהן חייב הוא את
ֶ
ַה ִּמ ְ ָבר
ַאנְשי ֻׁסכֹות ,הנאמנות של העם.
ַויֹּ ַ ע ָב ֶהם ֵאת ֵ
ָתץ; בימים קשים של חוסר מנהיגות
נּואל נ ָ
וְאת ִּ -מגְ ַדל ְפ ֵ
ֶ
ואי קבלת מרות ,נראה שלא היה
"
יר
ע
ִּ
ה
ָ
י
ַאנְש
ֵ
ת
א
ֶ
ֹּג
ר
ַה
ֲ
ַוי
מנוס לגדעון מלנהוג בדרך זו...

המידה/הערך

ענוה אצל
גדעון (גילוי
נוסף)

מסימני
התקופה -
סיום פחות
טוב לגדעון

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ֹּאמרּו ִּאיש יִּ ְש ָר ֵאל ֶאל-
" ַוי ְ
ח:
כג
כב
ַאתה,
גִּ ְ עֹוןְ ,מ ָשל ָבנּו גַם ָ
ֶךִּ :כי
גַם ִּבנְ ָך גַם ֶבן ְבנ ָ
ֹּאמר
הֹוש ְע ָתנּו ִּמ ַי ִּמ ְ יָןַ .וי ֶ
ַ
ֲא ֵל ֶהם גִּ ְ עֹון ,לֹּא ֶא ְמשֹּל
יִּמשֹּל ְבנִּ י
ֲאנִּי ָב ֶכם וְ לֹּא ְ
יִּמשֹּל ָב ֶכם"
ָב ֶכם :ה' ְ
ַעש אֹותֹו גִּ ְ עֹון ְל ֵאפֹו ,
ח:כז " ַוי ַ
ַצג אֹותֹו ְב ִּעירֹו ְב ָע ְפ ָרה,
ַוי ֵ
ַאח ָריו ָשם;
יִּש ָר ֵאל ֲ
וַיִּ ְזנּו ָכל ְ
ּול ֵביתֹו
ְ
ְלגִּ ְ עֹון
וַיְ ִּהי
מֹוקש"
ְל ֵ

גדעון זכה לאהדה ולאמון העם.
העם מבקש ממנו להנהיגו ,אך
הוא מסרב ,ביחסו לקב"ה את
תפקיד ההנהגה .כמה סמלי הדבר
שבמידה זו התחילו פרקי גדעון
ובמידה זו הם מסתיימים

ח:לה

כפיות טובה
לגדעון
או למנהיג
"נותן לרשע ט:
רע כרשעתו" ד-ה,

נג-נו

"וְ לֹּא ָעשּו ֶח ֶס ִּעם ֵבית
טֹובה
ֻׁב ַעל גִּ ְ עֹוןְ :כ ָכל ַה ָ
יְ ר ַ
ֲא ֶשר ָע ָשה ִּעם יִּ ְש ָר ֵאל "
ימ ֶל ְך,
ַיִּשכֹּר ָב ֶהם ֲא ִּב ֶ
"ו ְ
ֹּח ִּזים,
יקים ּופ ֲ
ָשים ֵר ִּ
ֲאנ ִּ
ַאח ָריו ַ .ו ָיבֹּא ֵבית
ַוי ְֵלכּו ֲ
ַּי ֲהרֹג ֶאת-
ָאביו ָע ְפ ָר ָתה ,ו ַּ
ִּ
ֻׁב ַּעל ִש ְב ִעים
ֶא ָחיו ְבנֵי -יְ ר ַּ
ָתר
ִאישַּ ,עלֶ -א ֶבן ֶא ָחת; וַיִּ ּו ֵ
ֻׁב ַעל ַה ָקטֹּןִּ ,כי
יֹו ָתם ֶבן-יְ ר ַ
ַת ְש ֵל ְך ִּא ָּׁשה ַא ַחת
ֶח ָבא ...ו ַ
נְ
ימ ֶל ְך;
ֶפ ַלח ֶר ֶכב ַעל רֹּאש ֲא ִּב ֶ
ָשב
ָלתֹו ַ .וי ֶ
ֻׁלג ְ
ַת ִּרץ ֶאת-ג ְ
וָ
ימ ֶל ְך,
ֱא'ל ִֹּּהים ֵאת ָר ַעת ֲא ִּב ֶ
ָאביוַ ,ל ֲהרֹּג
ֲא ֶשר ָע ָשה ְל ִּ
וְאת ָכל-
ֶאתִּ -ש ְב ִּעים ֶא ָחיוֵ ,
נְשי ְש ֶכם ֵה ִּשיב
ָר ַעת ַא ֵ
ַתבֹּא
ֹּאשם; ו ָ
ֱא'ל ִֹּּהים ְבר ָ
יֹותם ֶבן-
ָ
יהם ִּק ְל ַלת
ֲא ֵל ֶ
ֻׁב ַעל".
יְ ר ָ

כוונת גדעון היתה טובה  -לרכז
את ישראל אליו לעבודת ה' ,אך
הפסוק מעיד שבסופו של דבר היה
האפוד לישראל ולבית גדעון
למוקש
ציון כפיות הטובה באה גם
להזכיר ,שאכן גדעון בהנהגתו
היטיב מאד עם עם ישראל והודות
לכך שהארץ שקטה  40שנה
יותם הוכיח על ידי משל את אנשי
שכם ,בני משפחתו ,על חבירתם
לאבימלך ועל הריגת שבעים אחיו,
בני גדעון ,וה' סיבב את הדברים
שבסופם נהרגו אבימלך ואנשי
שכם.
פירוט הסיפור בא ללמדנו ,שסוף
הרשעים להיענש כשתבוא העת
מאת ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

יִּש ָר ֵאל ַלעֲשֹות
י:ו-טז " ַוי ִֹּּסיפּו ְבנֵי ְ
תשובה
ָה ַרע ְב ֵעינֵי ה' ...וַיִּ ַחר ַאף ה'
מתוך
יִּש ָר ֵאל; וַיִּ ְמ ְכ ֵרם ְב ַי
ְב ְ
מצוקה
ּוב ַי ְבנֵי ַעמֹון...
ְפ ִּל ְש ִּתים ְ
(ולא מתוך
יִּש ָר ֵאל ֶאל-ה'
ַיִּזעֲקּו ְבנֵי ְ
ו ְ
הכרה בחטא)
ֵלאמֹּרָ :ח ָטאנּו ָל ְך וְ ִּכי
ַבנּו ֶאת ֱאל ֵֹּהינּוַ ,ו ַנ ֲעבֹּ
ָעז ְ
ָסירּו ֶאת
ֶאת ַה ְב ָע ִּליםַ ...וי ִּ
ַע ְב ּו
ֵכר ִּמ ִּק ְר ָבםַ ,וי ַ
ֱאל ֵֹּהי ַהנ ָ
ֲמל
ַת ְק ַצר נ ְַפשֹו ַבע ַ
ֶאת ה'; ו ִּ
יִּש ָר ֵאל".
ְ
יא:
וְיִּפ ָתח ַהגִּ ְל ָע ִּ י ָהיָה גִּ בֹור
" ְ
רוח ה'
מופיעה גם א-ג,
ַחיִּל ,וְ הּוא ֶבן ִ -א ָשה זֹונָה;
ֶאת-
גִּ ְל ָע
ַיֹול
באיש פשוט יא,כט ו ֶ
ַת ֶל ֵא ֶשת-גִּ ְל ָע לֹו
יִּפ ָתח .ו ֵ
ְ
(אם רק מוכן
ָבנִּים; וַיִּ גְ ְדלּו ְבנֵיָ -ה ִּא ָּׁשה
הוא להיות
ֹּאמרּו
יִּפ ָתחַ ,וי ְ
ָרשּו ֶאתְ -
וַיְ ג ְ
שליח להושיע)
ָאבינּו ִּכי
לֹו לֹּא ִּתנְ ַחל ְב ֵבית ִּ
ָאתה .
ָ
ַאח ֶרת
ֶ
ֶבןִּ -א ָּׁשה
יִּפ ָתח ִּמ ְפנֵי ֶא ָחיו,
וַיִּ ְב ַרח ְ
ֵשב ְב ֶא ֶרץ טֹוב; וַּיִ ְת ַּל ְקטּו
ַוי ֶ
יקים,
ָשים ֵר ִ
ֶאל-יִ ְפ ָתח ֲאנ ִ
יִּפ ָתח
ֵל ְך ְ
ֵצאּו ִּעמֹוַ ...וי ֶ
ַוי ְ
ָשימּו ָה ָעם
ִּעםִּ -ז ְקנֵי גִּ ְל ָע ַ ,וי ִּ
ּול ָק ִּצין
יהם ְלרֹּאש ְ
ֲל ֶ
אֹותֹו ע ֵ
רּוח ה' "
ַּת ִהי ַּעל-יִ ְפ ָתח ַּ
 ...ו ְ
נדר יפתח  -יא:
יִּפ ָתח ֶנ ֶ ר ַלה',
ְ
"וַיִּ ַדר
ֹּאמרִּ :אם-נָתֹון ִּת ֵתן ֶאת-
דוגמה לנדר ל-לא ַוי ַ
יֹוצא,
ְבנֵי ַעמֹון ְב ָי ִּ י וְ ָהיָה ַה ֵ
שלילי ,גם
יתי
ֵצא ִּמ ַד ְל ֵתי ֵב ִּ
ֲא ֶשר י ֵ
כשנעשה
אתי ְבשּו ִּבי ְב ָשלֹום
ִּל ְק ָר ִּ
מסיבה
ִּמ ְבנֵי ַעמֹון ,וְ ָהיָה ַלה',
חיובית
יתיהּו ע ָֹּלה ...וְ ִּהנֵה
ֲל ִּ
וְ ַהע ִּ
ִּבתֹו י ֵֹּצאת ִּל ְק ָראתֹו ְב ֻׁת ִּפים
ּוב ְמחֹּלֹות וכו' "
ִּ

הרחבה/הערות

המחזור חטא-עונש-זעקה-ישועה
מוכר בספר שופטים ,אך הפעם
נזכרת התשובה בפירוש .ובכ"ז יש
רמז לכך שלא היתה תשובה
גמורה ,שהרי קבלת התשובה על
ידי ה' כתובה בלשון חריגה:
"ותקצר נפשו" של ה' ,כביכול,
"בעמל ישראל" ,כאילו נהג איתם
לפנים משורת הדין והתחשב
במצוקתם
תקופת השופטים איננה תקופתה
רוחנית טובה .בכל זאת "לא יטוש
ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" והעמיד
להם מנהיגים ,שופטים אשר רוח
ה' בהם להנהיג את העם הנהגה
מדינית ,גם אם לא רוחנית.
יפתח היה כזה ,אך כאשר ברר עם
זקני גלעד נכונות רצונם ,הסכים
לקבל את התפקיד ,ובכך להיות
קשוב לרוח ה' שפעמה בו ,ומיד
פנה למלך עמון בברור נוקב על
טענתו .יפתח גילה בקיאות בענין
ואף נחישות בעמדתו כמנהיג .אכן
היה ה' איתו והצליח מלחמתו
בעמון
יפתח מבטא כאן את היותו איש
פשוט ,שלא השכיל להיוועץ טרם
ידור ,או ,לפחות ,להישאל על
נדרו.
רצונו לידור נדר להביא תודה לה'
לאחר נצחונו הוא חיובי מאד ,אך
לא באופן הזה! אסון המתת בתו
יכול היה להימנע לו נהג יפתח
בחכמה .זוהי תוצאה מרה למי
שנודר נדר לא טוב ואח"כ גם לא
מוצא מוצא לנדרו

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

חוסר
הערכה
ובקורת
הגורמים
למלחמת
אחים
מיותרת!

יב:
" וַיִּ ָצ ֵעק ִּאיש ֶא ְפ ַריִּ םַ ,ו ַי ֲעבֹּר
ו
א-
יִּפ ָתח
ֹּאמרּו ְל ְ
ָצפֹונָה; ַוי ְ
דּוע ָע ַב ְר ָת ְל ִּה ָל ֵחם ִּב ְבנֵי-
ַמ ַ
את ָל ֶל ֶכת
וְלנּו לֹּא ָק ָר ָ
ַעמֹוןָ ,
יך
נִּשרֹּף ָע ֶל ָ
יתך ְ
ִּע ָמ ְךֵ ,ב ְ
יהם
יִּפ ָתח ֲא ֵל ֶ
ֹּאמר ְ
ָב ֵאש ַ .וי ֶ
וְע ִּמי
יתי ֲאנִּ י ַ
ִּאיש ִּריב ָהיִּ ִּ
ָא ְז ַעק
ּובנֵי ַ -עמֹוןְ ,מאֹּ ; ו ֶ
ְ
אֹותי
הֹוש ְע ֶתם ִּ
ֶא ְת ֶכם ,וְ לֹּאַ -
ִּכי
ָא ְר ֶאה
ִּמ ָי ָ ם .ו ֶ
ימה נ ְַפ ִּשי
ָָאש ָ
יע ,ו ִּ
מֹוש ַ
ֵאינְ ָך ִּ
ָא ְע ְב ָרה ֶאלְ -בנֵי ַעמֹון,
ְב ַכ ִּפי ו ֶ
וְל ָמה
ַיִּתנֵם ה'ְ ,ב ָי ִּ י; ָ
ו ְ
יתם ֵא ַלי ַהיֹום ַהּזֶה
ֲל ֶ
ע ִּ
ְל ִּה ָל ֶחם ִּבי ...וַּיִ פֹל ָב ֵעת
ַאר ָב ִעים
ְ
ַּה ִהיא ֵמ ֶא ְפ ַּריִ ם
ּושנַּיִ ם ָאלֶף"
ְ
ַאך-ה' ֶאלָ -ה ִּא ָּׁשה
ֵרא ַמ ְל ְ
" ַוי ָ
יג:
ג-כ
ַאת-
יהִּ ,הנֵה-נָא ְ
ֹּאמר ֵא ֶל ָ
ַוי ֶ
וְה ִּרית
ָל ְ ְתָ ,
ֲק ָרה וְ לֹּא י ַ
עָ
וְע ָתה ִּה ָּׁש ְמ ִּרי ָנא,
ָל ְ ְת ֵבן ַ .
וְ י ַ
וְש ָכר; וְ ַאל-
וְַאל ִּ -ת ְש ִּתי יַיִּן ֵ
ֹּאמר
ֹּאכ ִּלי ָכלָ -ט ֵמאַ ...וי ֶ
ת ְ
ה':
ַאך
ֶאלַ -מ ְל ְ
נֹוח
ָמ ַ
ֲשה
אֹות ְך וְ ַנע ֶ
ָ
נ ְַע ְצ ָרה-נָא
ֹּאמר
ֶיך גְ ִּ י ִּע ִּּזיםַ ,וי ֶ
ְל ָפנ ָ
נֹוחִּ ,אם-
ַאך ה' ֶאלָ -מ ַ
ַמ ְל ְ
ַת ְע ְצ ֵרנִּי לֹּא-א ַֹּכל ְב ַל ְח ֶמ ָך,
ֲשה ע ָֹּלהַ ,לה'
וְאםַ -תע ֶ
ִּ
נֹוח
ֲלנָהִּ :כי לֹּאָ -י ַ ע ָמ ַ
ַתע ֶ
ַאך ה' הּוא"
ִּכיַ -מ ְל ְ
יג:
ַת ְק ָרא
ַת ֶל ָה ִּא ָּׁשה ֵבן ,ו ִּ
"ו ֵ
כה
כד
ֶאתְ -שמֹו ִּש ְמשֹון; וַיִּ גְ ַדל
ַת ֶחל
ַער ,וַּיְ ָב ְר ֵכהּו ה' ו ָ
ַהנ ַ
רּוח ה' ְל ַפעֲמֹו ְב ַמ ֲחנֵה ָ -ן,
ַּ
ּובין ֶא ְש ָתאֹּל".
ֵבין ָצ ְר ָעה ֵ

תקופת השופטים היתה ירודה הן
מבחינת הנאמנות למצוות ה' והן
מבחינת היחסים הבין-שבטיים.
כבר ראינו אצל גדעון את דברי
הזלזול של אנשי אפרים בגדעון
(אמנם גדעון בתשובתו החכמה
מנע התלקחות מיותרת) וכן את
סירובם של אנשי סוכות ופניאל
לסייע ,והתוצאה של הסירוב
היתה קשה .גם בפרקנו ,במקום
לשבח את יפתח על נצחונו הגדול,
בוחרים אנשי אפרים לבקרו
ולזלזל בו והתוצאה בהתאם.
יפתח רואה בכך קריאה למלחמת
אחים שתוצאותיה לא שוערו!

אהבת ה'
לישראל
הביאה
להתגלות
המלאך
למנוח
ולאשתו
כחלק
מהישועה
המיוחדת
כוח המנהיג
המושיע את
ישראל בא
מאת ה' -
רוח ה'
בשמשון

תיאור התגלות המלאך ותגובות
מנוח ואשתו מלמדים על אנשים
צדיקים ,שזכו לגילוי מלאך
ולבשורה טובה למרות פשטותם.
בתקופת השופטים שלח ה'
בדמויות
מושיעים
לישראל
שונות :אנשי מעלה כדבורה
וגדעון מול אנשים פחותים
כיפתח .שמשון היה דמות מורכבת
ביותר .כלפי חוץ ,מעשיו היו
תמוהים אך היו בו כוחות גוף
ונפש עצומים ,שנועדו להושיע
את ישראל מיד פלשתים.
שמשון פועל מכוח ה' ומברכתו
וגם אם לא כל מעשיו מקובלים,
תפקידו הוא להושיע את העם
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ה' מכוון
צעדי
המנהיג -
נישואין לא
כשרים
מכוונים
מאת ה'

ָתה;
ִּש ְמשֹון ִּת ְמנ ָ
ֵר
יד:אַ " -וי ֶ
ד
ָתה ִּמ ְבנֹות
ַרא ִּא ָּׁשה ְב ִּת ְמנ ָ
ַוי ְ
ַעלַ ,ו ַי ֵג ְלָא ִּביו
ְפ ִּל ְש ִּתים ַוי ַ
יתי
ֹּאמר ִּא ָּׁשה ָר ִּא ִּ
ּול ִּאמֹוַ ,וי ֶ
ְ
ָתה ִּמ ְבנֹות ְפ ִּל ְש ִּתים;
ְב ִּת ְמנ ָ
אֹותּה ִּלי ְל ִּא ָּׁשה
וְע ָתהְ ,קחּוָ -
ַ
וְאמֹוַ ,ה ֵאין
ָאביו ִּ
ֹּאמר לֹו ִּ
ַוי ֶ
ּוב ָכלַ -ע ִּמי
ְ
יך
ַאח ָ
ֶ
ִּב ְבנֹות
הֹול ְך ָל ַק ַחת
ַאתה ֵ
ִּא ָּׁשה ִּכיָ -
ֲר ִּלים;
ִּא ָּׁשה ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים ָהע ֵ
ָאביו
ֹּאמר ִּש ְמשֹון ֶאלִּ -
ַוי ֶ
ָש ָרה
אֹותּה ַקחִּ -ליִּ ,כיִּ -היא י ְ
ָ
ָדעּו,
ָאביו וְ ִאמֹו לֹא י ְ
ְב ֵעינָי .וְ ִ
ֹאנָה הּוא
ִכי ֵמה' ִהיאִ ,כי ת ֲ
ּוב ֵעת
ָ
ְמ ַּב ֵקש ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים.
ַה ִּהיא ְפ ִּל ְש ִּתים מ ְֹּש ִּלים
יִּש ָר ֵאל".
ְב ְ
רּוח
ַ
ָע ָליו
ַת ְצ ַלח
יד:יט" ,ו ִּ
רּוח
ַ
ָע ָליו
ַת ְצ ַלח
טו:יד ה' ...ו ִּ
ַיִּק ָרא
ה'...וַיִּ ְק ָרא ֶאל ה' ...ו ְ
ִּש ְמשֹון ֶאל ה'

דרכי ה' להושיע את ישראל לא
תמיד ברורות .לעתים עוטים הם
כיסוי מתמיה (כמו יפתח) .גם כאן
צדקו הורי שמשון בנסיונם
להניאו מלקחת אשה מבנות
ָאביו ְו ִאמֹו לֹא
פלשתים ,אולם " ְו ִ
ֹאנָה הּוא
ָדעּו ִכי ֵמה' ִהיאִ ,כי ת ֲ
יְ
ְמ ַּב ֵקש" .כלומר ,מה' היה שירצה
שמשון לשאתה ,כי מתכוון ה'
להתגרות בפלשתים ,כדי להביא
למפלתם

מקור כוחו
הפלאי של
שמשון

טז:כ

חוסר
ההליכה על
פי צו ה'
מסירה את
כוחו של
שמשון באין
עזרה מה'
כשל כוח
שמשון
 #כוחו של טז:כ
שמשון חוזר ח-ל
בזכות
קידוש ה'
 #מסירות
הנפש של
שמשון
להצלת כבוד
ה' וכבוד
ישראל
משיבה לו
את כוחו

מעשי הגבורה של שמשון
מעוררים התפעלות .רבים ייחסו
זאת לכוחו הגופני ,אך הכתוב
טורח להזכיר לנו פעמיים שה'
הוא העומד מאחורי ההצלחות,
ובשתי פעמים נוספות פנה שמשון
לה' לעזרה.
ֹּאמר ֵא ֵצא ְכ ַפ ַעם ְב ַפ ַעם לאורך כל פעילותו עמד ה' מעל
" ַוי ֶ
ָער ,וְ הּוא לֹּא ָי ַ ע ִּכי ה' שמשון לנצח במשימותיו ,אך
וְאנ ֵ
ִּ
כאשר גזרה דלילה את מחלפות
ָסר ֵמ ָע ָליו" .
ראשו ,סר ה' מעליו ולא היה בו
עוד כוח כבעבר

ַיִּק ָרא ִּש ְמשֹון ֶאל ה',
"ו ְ
ָכ ֵרנִּי
ֹּאמר :ה' א'להים ז ְ
ַוי ַ
ַאך ַה ַפעַם
נָא וְ ַח ְּז ֵקנִּי נָא ְ
ָק ָמה
וְאנ ְ
ַהּזֶהָ ,ה ֱא'ל ִֹּּהיםִּ ,
ֵעינַי
ִּמ ְּׁש ֵתי
ַאחת
נְקםַ -
ַ
ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים .וַיִּ ְלפֹּת ִּש ְמשֹון
ֶךֲ ,א ֶשר
ֶאתְ -שנֵי ַעמּו ֵ י ַה ָתו ְ
ַיִּס ֵמ ְך
יהם ,ו ָ
ַה ַביִּת נָכֹון ֲע ֵל ֶ
וְא ָח
ימינֹו ֶ
יהם ֶא ָח ִּב ִּ
ֲל ֶ
עֵ
ֹּאמר ִּש ְמשֹון,
ִּב ְשמֹּאלֹו ַוי ֶ
ָתמֹות נ ְַפ ִּשי ִּעם ְפ ִּל ְש ִּתים,
ַויֵט ְבכ ַֹּח ,וַיִּ פֹּל ַה ַביִּת ַעל-
וְעלָ -כלָ -ה ָעם ֲא ֶשר-
ַה ְס ָרנִּים ַ
בֹו; וַיִּ ְהיּו ַה ֵמ ִּתים ֲא ֶשר
ֵה ִּמית ְבמֹותֹוַ ,ר ִּבים ֵמ ֲא ֶשר
ֵה ִּמית ְב ַחיָיו".

 #למרות שסר ה' מעליו ,לא
מתייאש שמשון ,ובעת צרה כל
כך ,כשהוא לא רואה בעיניו ,פונה
הוא לה' בתפלה שיתן לו כוח אך
הפעם כדי למנוע חילול ה' ,בכך
שישמחו הפלשתים על מפלתו .ה'
עונהו ונותן לו כוח להפיל את
הבית על יושביו.
מכאן נלמד שלא יתייאש אדם,
וגם אם צרה גדולה נפלה עליו ויש
לו סיבות הגיוניות לחוש שאפסה
תקוותו ,לא יתייאש אלא יפנה
לה' בתפלה
 #שמשון חשש מלמות על ידי
הפלשים ובכך לגרום תחושת
נצחון לאויב על ישראל ולכן היה
מוכן למסור נפשו ובקש לשם כך
את עזרת ה'

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

פרק
השפעת
ֵמ ַהרֶ -א ְפ ָריִּם,
"וַיְ ִּהיִּ -איש
שכנות רעה יז
ַת ַקח ִּאמֹו
יכיְ הּו ...ו ִּ
ּושמֹו ִּמ ָ
ְ
ַת ְתנֵהּו
ֶכ ֶסף ו ִּ
אתיִּם
ָמ ַ
וחוסר
ֶפ ֶסל
ֲשהּו
ַו ַיע ֵ
צֹורף,
ַל ֵ
במנהיג
יכיְ הּו.
ּומ ֵס ָכה ,וַיְ ִּהי ְב ֵבית ִּמ ָ
ַ
מביאים
יכה לֹו ֵבית
וְ ָה ִּאיש ִּמ ָ
לדרדור
ֵאפֹו
ַעש
ַוי ַ
ֱא'ל ִֹּּהים;
רוחני חמור:
ַאח
ַ
ַיְמ ֵלא ֶאת ַי
ּות ָר ִּפים ,ו ַ
ְ
ְלכ ֵֹּהן.
ִּמ ָבנָיו ,וַיְ ִּהי-לֹו
עבודה זרה
ֶך
ָמים ָה ֵהםֵ ,אין ֶמל ְ
ַּבי ִ
ָשר
ִאיש ַּהי ָ
ְביִ ְש ָר ֵאל:
ֲשה." ...
ְב ֵעינָיוַּ ,יע ֶ
ָמים ָה ֵהם ֵאין ֶמ ֶל ְך
קלקול רוחני יח:אַּ " -בי ִ
נוסף בגלל ו
ָמים ָה ֵהם
ּובי ִּ
ְביִ ְש ָר ֵאל; ַ
ַח ָלה
ֵש ֶבט ַה ָדנִּי ְמ ַב ֶקש לֹו נ ֲ
חוסר
ָל ֶש ֶבתִּ ,כי לֹּא-נ ְָפ ָלה לֹו ַע
במנהיג:
תֹוך ִּש ְב ֵטי
ַהיֹום ַההּוא ְב ְ
שאלה
ַיִּש ְלחּו ְב ֵני
ַח ָלה .ו ְ
יִּש ָר ֵאל ְבנ ֲ
ְ
באפוד
ִּמ ִּמ ְש ַפ ְח ָתם ֲח ִּמ ָּׁשה
ָן
המשמש
ָשים ַ ...ו ָיבֹּאּו ַהר ֶא ְפ ַריִּ ם
ֲאנ ִּ
יכהַ ,וי ִָּלינּו ָשם
ַע ֵבית ִּמ ָ
לעבודה זרה
יכה ,וְ ֵה ָמה
ֵה ָמה ִּעםֵ -בית ִּמ ָ
ַער
ִּה ִּכירּו ֶאת קֹול ַהנ ַ
ֹּאמרּו לֹוְ ,שַאל-נָא
ַה ֵלוִּיַ ...וי ְ
ֵבא'ל ִֹּּהים; וְ ֵנ ְ ָעה ֲה ַת ְצ ִּל ַח
ַחנּו ה ְֹּל ִּכים
ַד ְר ֵכנּו ֲא ֶשר ֲאנ ְ
ֹּאמר ָל ֶהם ַהכ ֵֹּהן,
יה ַ .וי ֶ
ָע ֶל ָ
ְלכּו ְל ָשלֹום; נ ַֹּכח ה' ַד ְר ְכ ֶכם
ֲא ֶשר ֵת ְלכּוָ -בּה ".

הרחבה/הערות

המצב הרוחני הירוד בו קיימו
ישראל שכנות "טובה" עם
הכנענים ,הביא אותם גם לעבודה
זרה ובאופן מסובך ,שבו יש
כביכול שיתוף עם עבודת ה',
משהו מוזר שמבטא את הבלבול
שהיה אז כי אין מלך בישראל
ואיש הישר בעיניו יעשה

עוד מעשה חמור של פניה ל"כהן",
שהוא בעצם לוי המשרת עבודה
זרה .הפנית שאלה לאפוד ,שעשה
לו מיכה כדי שישיב לשאלות
עתידיות ,בדומה לאורים ותומים
של הכהן הגדול.
הדבר היה אסור ,כמובן.
גם גדעון השופט נכשל בזה (עיין
לעיל ח:כז)

המידה/הערך

עבירה
גוררת
עבירה

פילגש
בגבעה
ביטוי נוסף
לקלקול
במידות:
מעשי סדום
שהביאו
לתגובה
מזויעה

פילגש
בגבעה:
קלקול
המידות
שמביא
להתדרדרות
עד למלחמת
אחים

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

בנוסעם צפונה לכבוש את ליש,
עברו שוב בני דן אצל מיכה וגנבו
ממנו את ה"כהן" שלו עם האפוד
ואת התרפים .שוב פוגשים אנו
את הקלילות בעשיית עבירה:
לגנוב לשם הסדרת פולחן נגיש...

יח:
" ַויָסּורּו ָש ָמהַ ,ו ָיבֹּאּו ֶאל-
יט
טו
יכה;
ַער ַה ֵלוִּי ֵבית ִּמ ָ
ֵביתַ -הנ ַ
וְשש-
ַיִּש ֲאלּו לֹו ְל ָשלֹוםֵ ...
ו ְ
גּורים ְכ ֵלי
ֵמאֹות ִּאיש ֲח ִּ
ִּמ ְל ַח ְמ ָתם ,נִּ ָצ ִּבים ֶפ ַתח
ַה ָּׁש ַער ֲא ֶשר ִּמ ְבנֵי ָ -ןַ .ו ַיעֲלּו
ָשיםַ ,הה ְֹּל ִּכים
ֲח ֵמ ֶשת ָה ֲאנ ִּ
ָארץ ָבאּו ָש ָמה,
ְל ַרגֵל ֶאתָ -ה ֶ
וְאת
ֶ
ָל ְקחּו ֶאת ַה ֶפ ֶסל
וְאת
וְאת ַה ְת ָר ִּפים ֶ
ָה ֵאפֹו ֶ
ֶתח
וְהכ ֵֹּהן ,נִּ ָצב פ ַ
ַה ַמ ֵס ָכה; ַ
וְשש ֵמאֹות ָה ִּאיש
ַה ַּׁש ַערֵ ,
וְא ֶלה
ֶה ָחגּור ְכ ֵלי ַה ִּמ ְל ָח ָמהֵ .
ַיִּקחּו ֶאת
יכה ,ו ְ
ָבאּו ֵבית ִּמ ָ
וְאתַ -ה ְת ָר ִּפים
ֶ
ֶפ ֶסל ָה ֵאפֹו
ֹּאמר
ַה ַמ ֵס ָכה; ַוי ֶ
וְאת
ֶ
ַאתם
יהם ַהכ ֵֹּהןָ ,מה ֶ
ֲא ֵל ֶ
ֹּאמרּו לֹו ַה ֲח ֵרש
ע ִֹּּשיםַ .וי ְ
וְל ְך ִּע ָמנּו,
יךֵ ,
ִּשים ָי ְ ָך ַעלִּ -פ ָ
ּולכ ֵֹּהן"...
ֶהיֵה ָלנּו ְלָאב ְ
וְ
ֶך עוד תוצאה של חוסר הנהגה
פרק
ּומל ְ
ָמים ָה ֵהםֶ ,
"וַּיְ ִהי ַּבי ִ
בישראל :פרשת "פילגש בגבעה".
יט
ֵאין ְביִ ְש ָר ֵאל"
התנהגות סדומית של אנשי גבעה
 איום על האיש הזקן מהר אפריםהמארח ,הביאה לשרשרת תגובות
מחרידות :הפקרת הפילגש ,מותה,
ביתורה ופיזורה בכל שבטי
ישראל!
פרק
כ

כתוצאה מפרשת הפילגש ,פרצה מלחמת אחים קשה בין שבטי
ישראל לשבט בנימין בשלש מערכות ,בהן נהרגו כ 40.000-איש
משבטי ישראל וכ 25.000-איש מבנימין!!!
בנוסף לכך – "שבועה גדולה" של כל השבטים במצפה ,שלא
להתחתן עם שבט בנימין.

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

פילגש
בגבעה
חרטה על
הלחימה
בבנימין

כא:
א-ד

פילגש
בגבעה
פתרון בדרך
עקובת דם
לנישואין עם
בנימין

כא:
ט-יד

פילגש
בגבעה
פתרון בדרך
נקיה מדם
לנישואין עם
בנימין

כא:
יט-כג

"אין מלך
בישראל"!
זהו שורש
האירועים
בספר
שופטים

כא:
כה

"ַ ...ו ָיבֹּא ָה ָעם ֵבית ֵאל,
ֵשבּו ָשם ַע ָה ֶע ֶרב ִּל ְפנֵי
ַוי ְ
קֹולם
ָ
ַיִּשאּו
ָה ֱא'ל ִֹּּהים; ו ְ
ֹּאמרּו
וַיִּ ְבכּו ְב ִּכי ָג ֹולַ .וי ְ
יִּש ָר ֵאל,
ָל ָמה ה' א'ל ֵֹּהי ְ
יִּש ָר ֵאל:
ְב ְ
יְתה זֹּאת
ָה ָ
יִּש ָר ֵאל,
ַהיֹום ִּמ ְ
ְל ִּה ָפ ֵק
ֵש ֶבט ֶא ָח  .וַיְ ִּהי ִּמ ָמ ֳּח ָרת,
ַש ִּכימּו ָה ָעם וַיִּ ְבנּו ָשם
ַוי ְ
עֹּלֹות
ַו ַיעֲלּו
ִּמ ְז ֵב ַח;
ּוש ָל ִּמים".
ְ
ַיִּש ְלחּו ָשם ָה ֵע ָ הְ ,ש ֵנים
"ו ְ
ָע ָשר ֶא ֶלף ִּאיש ִּמ ְבנֵי ֶה ָחיִּל;
אֹותם ֵלאמֹּרְ ,לכּו
ָ
וַיְ ַצּוּו
ָבש
יֹוש ֵבי י ֵ
יתם ֶאתְ -
וְ ִּה ִּכ ֶ
ָשים,
גִּ ְל ָע ְל ִּפי ֶח ֶרב ,וְ ַהנ ִּ
וְ ַה ָטף .וְ זֶה ַה ָד ָבר ֲא ֶשר
ָכר ,וְ ָכל ִּא ָּׁשה
ַתעֲשּוָ :כל-ז ָ
ָכר ַת ֲח ִּרימּו.
יֹּ ַ ַעת ִּמ ְש ַכב ז ָ
ָביש גִּ ְל ָע ,
יֹוש ֵבי י ֵ
ַיִּמ ְצאּו ִּמ ְ
ו ְ
תּולה,
ֲרה ְב ָ
ַאר ַבע ֵמאֹות ַנע ָ
ְ
ֲא ֶשר לֹּא ָי ְ ָעה ִּאישְ ,ל ִּמ ְש ַכב
אֹותם ֶאל
ָ
ָבאּו
ָכר; ַוי ִּ
זָ
ַה ַמ ֲחנֶה ִּשלֹּהֲ ,א ֶשר ְב ֶא ֶרץ
ָען"
ְכנ ַ
ֹּאמרּו ִּהנֵה ַחג ה' ְב ִּשלֹו
" ַוי ְ
ֲא ֶשר
ימה,
ָמ ָ
י ִּ
ָמים
ִּמי ִּ
ִּמ ְצפֹונָה ְל ֵביתֵ -אל ִּמ ְז ְר ָחה
ַה ֶּׁש ֶמשִּ ,ל ְמ ִּס ָלה ָהע ָֹּלה
ּומ ֶנגֶב
ִּ
ִּמ ֵביתֵ -אל ְש ֶכ ָמה
ִּל ְלבֹונָה .ויצו (וַיְ ַצּוּו) ֶאת ְבנֵי
ְלכּו,
ֵלאמֹּר:
ָמן
ִּבנְ י ִּ
יתם,
ּור ִּא ֶ
ַא ַר ְב ֶתם ַב ְכ ָר ִּמים ְ
וֲ
ֵצאּו ְבנֹות ִּשילֹו
וְ ִּהנֵה ִּאם י ְ
אתם
וִּיצ ֶ
ָ
ָלחּול ַב ְמחֹּלֹות,
ַח ַט ְפ ֶתם ָל ֶכם
ִּמןַ -ה ְכ ָר ִּמים ו ֲ
ִּאיש ִּא ְשתֹו ִּמ ְבנֹות ִּשילֹו;
ָמן ....
ַה ַל ְכ ֶתם ֶא ֶרץ ִּבנְ י ִּ
וֲ
ַיִּשאּו
ָמן ,ו ְ
ַו ַיעֲשּוֵ -כן ְבנֵי ִּבנְ י ִּ
ִּמן-
ְל ִּמ ְס ָפ ָרם
ָשים
נ ִּ
ַה ְמח ְֹּללֹות ֲא ֶשר ָגזָלּו; ַוי ְֵלכּו
ַח ָל ָתם ,וַיִּ ְבנּו
ַויָשּובּו ֶאל-נ ֲ
ֵשבּו ָב ֶהם"
ֶאתֶ -ה ָע ִּרים ַוי ְ
ָמים ָה ֵהםֵ ,אין ֶמ ֶל ְך
" ַּבי ִ
ָשר
ִאיש ַּהי ָ
ְביִ ְש ָר ֵאל:
ֲשה"
ְב ֵעינָיוַּ ,יע ֶ

הרחבה/הערות

ייאמר לשבחם של השבטים
שהתחרטו על המעשה הנורא של
לחימה חוזרת ונשנית בבנימין.
הם חששו לאיבוד השבט ,חלילה,
וכשראו שאין נשים לגברים
שנותרו מבנימין ,באו למשכן
בשילה ,בכו לפני ה' ,הצטערו
והביעו דאגה לעתיד השבט

השבטים נשבעו שלא להתחתן עם
בנימין .אחרי המלחמה הם
התחרטו וחשבו על פתרון למצוא
בנות ל 600-הגברים שנותרו
מבנימין .פתרון ל 400-גברים
מצאו על ידי הטלת עונש מוות על
אנשי יבש גלעד ,על שלא באו
למצפה ,ואחר כך הביאו מהם
נשים לבני בנימין.

זקני השבטים פתרון אחר נקי
מדם ל 200-הגברים הנותרים .הם
הורו לבני בנימין לחטוף להם
בנות מאלה היוצאות לחולל
בכרמי שילה ,וכך עשו.

כמה סמלי הדבר שהפסוק החותם
את ספר שופטים הוא הפסוק
המבטא ביותר את שורש הרעות
שהיו ,והוא מופיע כאן בפעם
הרביעית" :אין מלך בישראל" ולכן
כל אחד עושה את הנראה לו.
אולם ,חבל שלא זכרו כי יש מלך
בישראל ,הלא הוא מלך מלכי
המלכים הקב"ה שחובה לירא
מפניו תמיד ,ואז נמנעים
מחטוא!!!

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!

ערכים ומידות בנביאים ראשונים  -ספר שמואל ב'
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני
המידה/הערך

קנאות
לכבודו של
מלך
בישראל

המקור
פרק ופסוק

ב:
ו-י,
יד-טז

קינת דוד על א:
יז-כז
שאול

ויהונתן:
 חיזוק לבהעם
 גבורתם כבודם קדושתמקומם
 אהוביהעם
 בכיין שלבנות ישראל
 אהבת דודליהונתן

ַער ַה ַמגִּ י לֹו,
ֹּאמר ַהנ ַ
" ַוי ֶ
גִּלב ַֹּע,
יתי ְב ַהר ַה ְ
נִּק ֵר ִּ
נִּקרֹּא ְ
ְ
נִּש ָען ַעל-
ְ
וְ ִּהנֵה ָשאּול,
ֲלי
ּובע ֵ
ֲחנִּיתֹו; וְ ִּהנֵה ָה ֶר ֶכב ַ
ַיִּפן
ִּה ְ ִּב ֻׁקהּו .ו ֶ
ַה ָפ ָר ִּשים,
ַיִּק ָרא ֵא ַלי,
ַאח ָריו ,וַיִּ ְר ֵאנִּי; ו ְ
ֲ
ֹּאמר ִּליִּ ,מי-
ָוא ַֹּמר ִּהנֵנִּיַ .וי ֶ
ָאתה; ויאמר ( ָוא ַֹּמר) ֵא ָליו,
ָ
ֹּאמר ֵא ַלי,
ֲמ ֵל ִּקי ָאנ ִֹּּכיַ .וי ֶ
עָ
ֲמ -נָא ָע ַלי ּומ ְֹּת ֵתנִּי ִּכי
עָ
ֲא ָחזַנִּיַ ,ה ָּׁש ָבץִּ :כיָ -כל-עֹו
ָע ָליו,
נ ְַפ ִּשיִּ ,ביָ .ו ֶא ֱעמֹּ
ַאמ ְֹּת ֵתהּו ִּכי ָי ַ ְע ִּתיִּ ,כי לֹּא
וֲ
ֹּאמר
נִּפלֹו;ַ ...וי ֶ
ַאח ֵרי ְ
יִּ ְחיֶה ֲ
את,
ָר ָ
יך ,לֹּא י ֵ
ֵא ָליוָ ,דוִּ ֵ :א ְ
ִּל ְשל ַֹּח ָי ְ ָךְ ,ל ַש ֵחת ֶאת-
ַיִּק ָרא ָ וִּ ,
יח ה' .ו ְ
ְמ ִּש ַ
ֹּאמר ,גַש
נְע ִּריםַ ,וי ֶ
ַאח ֵמ ַה ָ
ְל ַ
ַכהּו,
ַוי ֵ
ְפגַע-בֹו;
ֹּאמר ֵא ָליו ָדוִּ ,
ַו ָימֹּתַ .וי ֶ
ֹּאש ָךִּ :כי
(ד ְמ ָך) ַעל-ר ֶ
מיך ָ
יךָ ,ענָה ְב ָך ֵלאמֹּרָ ,אנ ִֹּּכי
ִּפ ָ
יח ה' "
מ ַֹּת ִּתיֶ ,אתְ -מ ִּש ַ
ֹּאמרְ ,ל ַל ֵמ ְבנֵי-יְ הּו ָ ה
" ַוי ֶ
תּובהַ ,עלֵ -ס ֶפר
ָק ֶשתִּ ,הנֵה ְכ ָ
יִּש ָר ֵאלַ ,על-
ָשרַ .ה ְצ ִּביְ ,
ַהי ָ
יך ,נ ְָפלּו
יךָ ,ח ָללֵ :א ְ
מֹות ָ
ָב ֶ
גִּלבֹּעַ,
ַב ְ
בֹוריםָ .... .ה ֵרי
גִּ ִּ
יכם--
ֲל ֶ
ַאלַ -טל וְַאלָ -מ ָטר ע ֵ
ּוש ֵ י ְתרּומֹּתִּ :כי ָשם נִּ גְ ַעל,
ְ
בֹוריםָ --מגֵן ָשאּולְ ,ב ִּלי
ָמגֵן גִּ ִּ
יח ַב ָּׁש ֶמןִּ .מ ַדם ֲח ָל ִּלים,
ָמ ִּש ַ
בֹוריםֶ --ק ֶשת
גִּ ִּ
ֵמ ֵח ֶלב
ָתן ,לֹּא ָנשֹוג ָאחֹור;
יְ הֹונ ָ
וְ ֶח ֶרב ָשאּול ,לֹּא ָתשּוב
ָתן,
וִּ יהֹונ ָ
יקםָ .שאּול
ֵר ָ
ימם
נְע ִּ
וְ ַה ִּ
ֶא ָה ִּבים
ַהנ ֱ
מֹותם ,לֹּא
ּוב ָ
ְ
ֵיהם,
ְב ַחי ֶ
ַקלּו,
נְש ִּרים
ִּמ ָ
נִּפ ָר ּו;
ְ
ָברּוְ .בנֹות,
גֵ
ֵמ ֲא ָריֹות
יִּש ָר ֵאלֶ --אלָ -שאּולְ ,ב ֶכינָה;
ְ
ָאחי
ִּ
יך,
ָע ֶל ָ
ַ ....צרִּ -לי
ָע ְמ ָת ִּליְ ,מאֹּ ;
ָתן--נ ַ
יְ הֹונ ָ
ִּלי,
ַאה ָב ְת ָך
ֲ
ַאתה
נִּפ ְל ָ
ְ
ָשים".
ַאה ַבת נ ִּ
ֵמ ֲ

הרחבה/הערות

דוד המלך מתגלה פעם נוספת
באצילותו הגבוהה ,בקנאותו
לכבוד מלך בישראל ,משיח ה',
ובכך גם לכבוד שמים.
גם אופן מיתתו של שאול חשוב
הוא ,ואף אם ביקש שאול מהנער
העמלקי לסייע לו בהמתתו ,אסור
היה לו לסייע.
ענשו של הנער היה מיידי ,לעיני
אנשי דוד ,ללמד את כולם כמה
צריכים להיות רגישים ונחרצים
לכבודו של מלך בישראל.

דוד נושא קינה כואבת אך
מכובדת על שאול ויהונתן בנו.
תחילה מחזק הוא את העם,
שחובה עדיין ללמד את בני יהודה
קשת לעמוד איתנים מול
האויבים ,אח"כ פונה הוא לקונן
על הנספים .הוא מבקש להזכיר
את גבורותיהם במלחמות ישראל
שהביאו לישועה והצלה .שניהם
היו אהובים ונעימים על העם על
היותם מסורים לצאת למלחמות
ישראל עד כדי הקרבה אישית.
הרי הגלבוע ספוג בהם דם
הגבורים ולכן לא מן הראוי
שימשיכו להצמיח כבכל שנה!
בנות ישראל יש להן כאב מיוחד
על ששאול היה דואג במיוחד
לשמח אותן.
אהבת דוד ויהונתן היה אהבה
גדולה ,אף יותר מאהבת נשים,
וכאבו האישי של דוד גדול
מנשוא.

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

ַיִּש ַלח ָדוִּ ַמ ְלָא ִּכיםֶ ,אל-
אי נקמנות ב:ה-ז "ו ְ
ָביש גִּ ְל ָע ; ַויֹּא ֶמר
ַאנְשי י ֵ
ֵ
וכבוד למלך
ַאתם ַלה',
ֻׁכים ֶ
יהםְ ,בר ִּ
ֲא ֵל ֶ
ישראל:
יתם ַה ֶח ֶס ַהּזֶה
ֲש ֶ
ֲא ֶשר ע ִּ
יחס דוד
ִּעםָ -שאּול,
ֵיכם
ִּעםֲ -א ֹּנ ֶ
שאול
לאנשי
ַעש-
וְע ָתה ,י ַ
ַת ְק ְברּו אֹּתֹוַ .
ו ִּ
 גילויֶא ֶמת;
יְ הוָה ִּע ָמ ֶכם ֶח ֶס ו ֱ
התעלות
ֱשה ִּא ְת ֶכם
וְ גַם ָאנ ִֹּּכיֶ ,אע ֶ
ֲא ֶשר
ַהּזֹּאת,
טֹובה
ַה ָ
וְע ָתה
יתםַ ,ה ָד ָבר ַהּזֶה ַ
ֲש ֶ
ע ִּ
יכם ,וִּ ְהיּו ִּל ְבנֵי-
ַקנָה יְ ֵ ֶ
ֶת ֱחז ְ
ֵיכם ָשאּול
ַחיִּל ִּ --כיֵ -מתֲ ,א ֹּנ ֶ
וכו'
ב:
ַאבנֵרֶ ,אל-יֹוָאב,
ְ
ֹּאמר
" ַוי ֶ
שחוק
וִּיש ֲחקּו
נְע ִּריםַ ,
יד-טז יָקּומּו נָא ַה ָ
שהביא
ֹּאמר יֹוָאב,
ַוי ֶ
ְל ָפנֵינּו;
לשפיכות
ַע ְברּו
ַוי ַ
ָקמּו,
ָקמּוַ .וי ֻׁ
י ֻׁ
דמים גדולה
ָמן,
ְב ִּמ ְס ָפרְ --שנֵים ָע ָשר ְל ִּבנְ י ִּ
ּול ִּאיש ב ֶֹּשת ֶבןָ -שאּול,
ְ
ֵמ ַע ְב ֵ י
ָע ָשר,
ּושנֵים
ְ
ַח ִּזקּו ִּאיש ְברֹּאש
ָ וִּ ַ .וי ֲ
ֵר ֵעהּו ,וְ ַח ְרבֹו ְב ַצ ֵר ֵעהּו,
ַיִּק ָרא ַל ָמקֹום
ַח ָדו; ו ְ
ַיִּפלּו ,י ְ
ו ְ
ֻׁרים ֲא ֶשר
ַההּואֶ ,ח ְל ַקת ַהצ ִּ
ְבגִּ ְבעֹון"
אהבת שלום ג:
ַאבנֵר ֶאלָ -דוִּ
ְ
ֹּאמר
" ַוי ֶ
לט
יב
וְא ְק ְב ָצה
וְא ֵל ָכה ֶ
ָאקּומה ֵ
ָ
בין מחנות
ֶאלֲ -א ֹּנִּי ַה ֶמ ֶל ְך ֶאתָ -כל-
יִּש ָר ֵאל ,וְיִּ ְכ ְרתּו ִּא ְת ָך ְב ִּרית,
ְ
ּומ ַל ְכ ָתְ ,בכֹּל ֲא ֶשרְ -תַאּוֶה
ָ
ֶאת-
ַיְש ַלח ָדוִּ
נ ְַפ ֶש ָך; ו ַ
ֵל ְך ְב ָשלֹום....
ַאבנֵרַ ,וי ֶ
ְ
ָאחיוָ ,ה ְרגּו
ישי ִּ
ַא ִּב ַ
וְיֹוָאב ו ֲ
ַאבנֵרַ :על ֲא ֶשר ֵה ִּמית
ְל ְ
יהם,
ֲא ִּח ֶ
האל
ֲש ֵ
ֶאת-ע ָ
ְבגִּ ְבעֹוןַ --ב ִּמ ְל ָח ָמה ַ ....ו ֵי ְ עּו
יִּש ָר ֵאלַ ,ביֹום
ָכלָ -ה ָעם וְ ָכלְ -
יְתה
ִּכי לֹּא ָה ָ
ַההּוא:
ַאבנֵר
ֵמ ַה ֶמ ֶל ְךְ ,ל ָה ִּמית ֶאתְ -
ֶבן-נֵר וכו'

הרחבה/הערות

למרות השתייכותם של אנשי יבש
גלעד לשאול ,הכיר להם דוד טובה
על החסד שגמלו עם שאול ובניו,
בקברם אותם מתוך מסירות נפש
(נראה ,שחטפו את גופותיהם,
תחת עיניהם של הפלשתים)

קשה להבין מה עלה על דעתם של
אבנר ויואב ,אך העובדה היא
ש"שחוק" שיזם אבנר והסכים לו
יואב ,הביא לשפיכות דמים גדולה,
מיותרת ,של  24נערים!!!
לצערנו הרב ,בהמשך נהיה עדים
למקרים נוספים של שפיכות
דמים שניתן היה למנעם ,או
לנסות למנעם ,לו היתה הידברות
בין הצדדים.
דוד קיבל את הצעת אבנר לקבלת
דוד כמלך על כל ישראל וכרת אתו
ברית .אבנר הספיק ללכד חלק
מהעם סביב מלכות דוד ,אך
באמצע פעילותו נרצח על ידי
יואב ואבישי כנקמה על שרצח
את אחיהם עשהאל.
דוד קיים לויה גדולה ומכובדת
לאבנר בה גם קונן עליו .הוא וכל
ישראל אשר לוו אותו קרעו
בגדיהם ובכו .בכך גילה דעתו
החיובית על איחוד הממלכות .דוד
הודיע לכולם שלא על דעתו
נרצח ,אלא ע"י "בני צרויה קשים
ממני"

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

עשיית דין ד:ז-יב " ַו ָיבֹּאּו ַה ַביִּת ,וְ הּוא-ש ֵֹּכב
ַעלִּ -מ ָטתֹו ַב ֲח ַ ר ִּמ ְש ָכבֹו,
צדק  -עונש
ַיְמ ֻׁתהּוַ ,ו ָי ִּסירּו ֶאת-
ַויַכֻׁהּו ו ִּ
מוות להורגי
ַיִּקחּו ֶאת-רֹּאשֹו,
רֹּאשֹו; ו ְ
בן המלך
ֲר ָבהָ ,כל-
ַוי ְֵלכּו ֶד ֶר ְך ָהע ָ
שאול
ֶאת-רֹּאש
ָבאּו
יְלהַ .וי ִּ
ַה ָל ָ
ִּאיש-ב ֶֹּשת ֶאלָ -דוִּ ֶ ,ח ְברֹון,
ֹּאמרּו ֶאלַ -ה ֶמ ֶל ְךִּ ,הנֵה-
ַוי ְ
רֹּאש ִּאיש-ב ֶֹּשת ֶבןָ -שאּול
אֹּיִּ ְב ָך ֲא ֶשר ִּב ֵקש ֶאת-נ ְַפ ֶש ָך;
ֹּאמר ָל ֶהםַ :חי ה',
ַ ...וי ֶ
ֲא ֶשר ָפ ָ ה ֶאת נ ְַפ ִּשי ִּמ ָכל-
ָצ ָרהִּ .כי ַה ַמגִּ י ִּלי ֵלאמֹּר
ִּהנֵה ֵמת ָשאּול ,וְ הּואָ -היָה
ֹּחזָה בֹו,
ִּכ ְמ ַב ֵשר ְב ֵעינָיוָ ,וא ֲ
ָא ְה ְרגֵהּו ְב ִּצ ְק ָלג ֲא ֶשר ְל ִּת ִּתי
וֶ
ָשים
לֹו ְבש ָֹּרהַ .אף ִּכי ֲאנ ִּ
ְר ָש ִּעיםָ ,ה ְרגּו ֶאת ִּאיש
ַצ ִּדיק ְב ֵביתֹו ַעל ִּמ ְש ָכבֹו;
וְע ָתה ֲהלֹוא ֲא ַב ֵקש ֶאת ָדמֹו
ַ
ּוב ַע ְר ִּתי ֶא ְת ֶכם ִּמן
ִּמ ֶי ְ ֶכם ִּ
נְע ִּרים
ָארץ .וַיְ ַצו ָדוִּ ֶאת ַה ָ
ָה ֶ
וְאת רֹּאש ִּאיש
ַה ְרגּוםֵ ...
ַוי ַ
ַיִּק ְברּו ְב ֶק ֶבר
ב ֶֹּשת ָל ָקחּו ו ְ
ַאבנֵר ְב ֶח ְברֹון"
ְ
הכרת המלך ה:יב " ַו ֵי ַ ע ָדוִּ ִּ ,כי ֱה ִּכינֹו ה'
נִּשא
יִּש ָר ֵאל; וְ ִּכי ֵ
ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ְ
בכך שה'
ַעמֹו
ַבעֲבּור
ַמ ְמ ַל ְכתֹו,
מצליח דרכו
יִּש ָר ֵאל"
ְ

בתפקידו
הרם

ה:כ

הנצחת
נצחון ה' על
האויבים
בקריאת שם
חדש למקום
קידוש ה' על ו:ז-ח
ידי מות
עוזה

יראת
הרוממות

ו:ט-י

" ַו ָיבֹּא ָ וִּ ְב ַב ַעל ְפ ָר ִּצים,
ֹּאמרָ ,פ ַרץ
ַכם ָשם ָדוִּ ַ ,וי ֶ
ַוי ֵ
ה' ֶאת אֹּיְ ַבי ְל ָפנַי ְכ ֶפ ֶרץ
ָמיִּם; ַעלֵ -כן ָק ָרא ֵשם
ַה ָמקֹום ַההּוא ַב ַעל ְפ ָר ִּצים"
ַכהּו
"וַיִּ ַחר ַאף ה' ְב ֻׁעּזָהַ ,וי ֵ
ָשם ָה ֱא'ל ִֹּּהים ַעלַ -ה ַּׁשל;
ִּעם ֲארֹון
ָשם
ָמת
ַוי ָ
ָה ֱא'ל ִֹּּהים  .וַיִּ ַחר ְל ָ וִּ  ,עַל
ֲא ֶשר ָפ ַרץ ה' ֶפ ֶרץ ְב ֻׁע ָּזה;
ַיִּק ָרא ַל ָמקֹום ַההּוא ֶפ ֶרץ
ו ְ
ֻׁעּזָה ַע ַהיֹום ַהּזֶה"
"וַיִּ ָרא ָ וִּ ֶאת ה'ַ ,ביֹום
יך יָבֹוא
ֹּאמרֵ ,א ְ
ַההּוא; ַוי ֶ
ָאבה ָ וִּ ,
ֵא ַלי ֲארֹון ה' .וְ לֹּא ָ
ְל ָה ִּסיר ֵא ָליו ֶאת ֲארֹון ה' עַל
ַטהּו ָ וִּ ֵ ,בית
ִּעיר ָדוִּ ; ַוי ֵ
ע ֵֹּב ֱא ֹּם ַהגִּ ִּתי"

הרחבה/הערות

אהבת האמת והצדק היתה גדולה
מאד אצל דוד ,במיוחד במה
שקשור למשפחת שאול ,מפני
חילול ה' שיכול להיגרם מכך.
כמעשה הנער העמלקי היה מעשה
רכב ובענה רוצחי איש בושת.
כדי להסיר ספק מלב הסובבים
אותו ,כינה דוד את איש בשת
"צדיק" .בתיאור נסיבות הרציחה -
"בביתו על משכבו"–לימד שפשעם
גדול ביותר

דוד מיחס את הצלחתו בתפקיד
המלוכה לקב"ה "מלך מלכי
המלכים" .כך יאה לו ולכל מלך
בישראל! וכך נאמר בפרשת המלך
(דברים ,יז:כ)ְ " :ל ִּב ְל ִּתי רּוםְ -ל ָבבֹו
ּול ִּב ְל ִּתי סּור ִּמןַ -ה ִּמ ְצוָה
ֵמ ֶא ָחיוְ ,
ָמים
יך י ִּ
ַא ִּר ְ
ּושמֹּאול ְ --ל ַמ ַען י ֲ
ָמין ְ
י ִּ
ּובנָיוְ ,ב ֶק ֶרב
ַעלַ -מ ְמ ַל ְכתֹו הּוא ָ
יִּש ָר ֵאל"
ְ
דוד ממשיך ליחס לקב"ה את
נצחונותיו והפעם אף מנציח זאת
על ידי קריאת שם למקום בו
אירע הדבר
דוד רואה חשיבות גם להנצחת
אירוע קשה ,אך יש בו קידוש ה'.
בדומה לנדב ואביהוא שה'
התקדש בם ,גם כאן התקדש ה'
על ידי עוזה.
המשותף לשני הארועים ,בין
השאר ,הוא שאין לאדם להחליט
על דעת עצמו לנהוג בקודש
כראות עיניו ,גם אם כוונתו טובה.
אסון עוזה עורר יותר את דוד
לחשוש מלהביא אליו את ארון ה',
מפאת קדושתו של הארון וקנאתו
של ה' למי שלא זהיר דיו בענין.

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

ו:יא

ברכת ה'
למי ששומר
על כבודו
ו:כב
ריקוד
ושמחה לפני
הארון-כבוד
הוא ולא
ביזוי!
ו:כג
יכל ַבתָ -שאּול לֹּא ָהיָה
ּול ִּמ ַ
" ְ
עונש על
מֹותּה".
ָל ַע יֹום ָ
ָלּה ,י ֶ
ביקורת
כלפי המלך
ָתן
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְךֶ ,אל נ ָ
קבלת הדין פרק ז " ַוי ֶ
ָביא ְר ֵאה נָא ָאנ ִֹּּכי יֹו ֵשב
ַהנ ִּ
בענווה

הכרת הטוב

ט:ו-ז

רעה תחת
טובה!

י:א-ד

שמירה על
כבוד אנשי
המשלחת:

י:ה

כבוד הבריות

ֵשב ֲארֹון ה' ֵבית ע ֵֹּב
" ַוי ֶ
ֱא ֹּםַ ,הגִּ ִּתי ְשל ָֹּשה ֳּח ָ ִּשים;
וַיְ ָב ֶר ְך ה' ֶאת ע ֵֹּב ֱא ֹּם,
וְאת ָ -כלֵ -ביתֹו"
ֶ
יִּיתי
ּונְקל ִֹּּתי עֹו ִּמּזֹּאת ,וְ ָה ִּ
" ַ
ָש ָפל ְב ֵעינָי; וְ ִּעם ָה ֲא ָמהֹות
ָאמ ְר ְתִּ ,ע ָמם ִּא ָכ ֵב ָ ה".
ֲא ֶשר ַ

ַארֹון
וֲ
ֲא ָר ִּזים;
ְב ֵבית
תֹוך
ְב ְ
י ֵֹּשב
ָה ֱא'ל ִֹּּהים
ָתן ֶאל
ֹּאמר נ ָ
יעהַ ...וי ֶ
ַהיְ ִּר ָ
ַה ֶמ ֶל ְך כֹּל ֲא ֶשר ִּב ְל ָב ְב ָך ֵל ְך
יך,
ָמ ָ
יִּמ ְלאּו י ֶ
ֲשהִּ ...כי ְ
עֵ
יך,
ֶאתֲ -אב ֶֹּת ָ
וְש ַכ ְב ָת
ָ
ֲך ַא ֲח ֶרי ָך,
ַרע ָ
ַה ִּקימ ִֹּּתי ֶאת-ז ְ
וֲ
ַה ִּכינ ִֹּּתי
יך; ו ֲ
ֵצא ִּמ ֵמ ֶע ָ
ֲא ֶשר י ֵ
ֶאתַ -מ ְמ ַל ְכתֹו .הּוא יִּ ְבנֶה
ַנְתי ֶאת ִּכ ֵסא
ַביִּת ִּל ְש ִּמי; וְ כֹּנ ִּ
עֹולםַ ...ו ָיבֹּא
ָ
ַמ ְמ ַל ְכתֹוַ ,ע
ֵשב ִּל ְפנֵי ה';
ַה ֶמ ֶל ְך ָדוִּ ַ ,וי ֶ
ֹּאמרִּ ,מי ָאנ ִֹּּכי ה' א'להים
ַוי ֶ
יתי ִּכי ֲה ִּבא ַֹּתנִּי ַע -
ּומי ֵב ִּ
ִּ
ֲהלֹּם וכו' "
ָתן
" ַו ָיבֹּא ְמ ִּפיב ֶֹּשת ֶבן יְ הֹונ ָ
ֶבן ָשאּולֶ ,אל ָדוִּ  ,וַיִּ פֹּל ַעל
ֹּאמר ָדוִּ
ָפנָיו ,וַיִּ ְש ָתחּו; ַוי ֶ
ִּהנֵה
ֹּאמר
ְמ ִּפיב ֶֹּשתַ ,וי ֶ
ֹּאמר לֹו ָ וִּ ַאל
ַע ְב ֶד ָךַ .וי ֶ
ֱשה ִּע ְמ ָך
יראִּ ,כי ָעשֹּה ֶאע ֶ
ִּת ָ
יך,
ָאב ָ
ֶח ֶס ַבעֲבּור יְ הֹו ָנ ָתן ִּ
ַה ִּשב ִֹּּתי ְל ָך ֶאתָ -כלְ -ש ֵ ה
וֲ
ֹּאכל
ַאתה ,ת ַ
יך; וְ ָ
ָאב ָ
ָשאּול ִּ
ֶל ֶחם ַעל ֻׁש ְל ָחנִּי ָת ִּמי ".
ָמת ֶמ ֶל ְך
ַאח ֵריֵ -כן ַוי ָ
"וַיְ ִּהיֲ ,
ַיִּמל ְֹּך ָחנּון ְבנֹו,
ְבנֵי ַעמֹון; ו ְ
ֱשה
ֹּאמר ָדוִּ ֶאע ֶ
ַת ְח ָתיוַ .וי ֶ
ָחש,
ֶח ֶס ִּעם ָחנּון ֶבן נ ָ
ָאביו ִּע ָמ ִּ י
ִּ
ַכ ֲא ֶשר ָע ָשה
ַחמֹו
ְלנ ֲ
ֶח ֶס  ,וַיִּ ְש ַלח ָדוִּ
ָאביו; ַו ָיבֹּאּו
ֲב ָ יוֶ ,אלִּ -
ְב ַי -ע ָ
ַע ְב ֵ י ָ וִּ ֶ ,א ֶרץ ְבנֵי ַעמֹון...
ַיִּקח ָחנּון ֶאת ַע ְב ֵ י ָ וִּ ,
ו ַ
ַלח ֶאת ֲח ִּצי ְז ָקנָם ,וַיִּ ְכרֹּת
וַיְ ג ַ
ֵיהם ַב ֵח ִּציַ ,ע
ֶאת ַמ ְ ו ֶ
ַיְש ְל ֵחם"
יהם; ו ַ
תֹות ֶ
ְש ֵ
וַיִּ ְש ַלח
ְל ָ וִּ
" ַויַגִּ ּו
ָשים
אתםִּ ,כי ָהיּו ָה ֲאנ ִּ
ִּל ְק ָר ָ
ֹּאמר
ְמאֹּ ; ַוי ֶ
נִּ ְכ ָל ִּמים
ירחֹוַ ,ע -יְ ַצ ַמח
ַה ֶמ ֶל ְך ְשבּו ִּב ֵ
וְש ְב ֶתם"
ְז ַקנְ ֶכם ַ

הרחבה/הערות

בהשגחת ה' קיבל דוד "שיעור"
אחר בנושא ארון ה' ,שמי שירא
מפניו ומכבדו כראוי זוכה לברכה.
אז מחליט דוד להביאו אליו
דוד דוחה את דברי הבקורת של
אשתו מיכל .אדרבה ,מכריז הוא
שכבוד המלך לא נחשב למאום
מול כבוד ה' ,וראוי לנהוג לכבודו
בשמחה ובריקוד יותר מן הרגיל .
ניתן לראות גם בהענשת מיכל
קידוש ה' ,להודיע לכל ישראל
שדוד צדק בהתנהגותו ובדבריו
בענין הריקוד לפני ארון ה'.
דוד המלך מבקש לבנות את בית
המקדש ,אך הקב"ה מודיעו על ידי
נתן הנביא כי בנו יזכה במצווה.
הוא לא מבקש לשנות את
ההחלטה .אלא אדרבה ,הוא מכיר
בטובת ה' ומודה על ההבטחה
שמלכותו תימשך אצל בנו וזרעו
עד עולם .דוד מתבטא בדבריו
בענווה רבה ,כדרכו לפני ה'.

דוד נוהג במדת החסד כלפי
מפיבושת בן יהונתן בן שאול,
כהכרת הטוב על אהבת אביו
יהונתן לדוד .הוא אינו זוכר את
היחס העוין של שאול כלפיו ולא
רואה במפיבושת נכד שאול לצורך
הענין ,אלא מתעלה על עצמו
ובוחר לנהוג במדת החסד
כמה כפויי טובה הם הגויים!
במקום להתפעל מגדלות הנפש
של דוד בחשבו על אבלו האישי
של חנון בשלחו אליו משלחת
מנחמים ,נוח היה לחנון להאמין
לעבדיו ולא לחשוב טוב על דוד,
שהיה ביחסים טובים עם אביו
מלך בני עמון

כבוד הבריות גדול הוא ודוד מוצא
דרך לשמירה על כבוד אנשי
המשלחת ,שלא ישובו לביתם
לפני התמלא זקנם.

המידה/הערך

מטרת
המלחמה:
"בעד עמנו
ובעד ערי
א'להינו"

המקור
פרק ופסוק

י:יב

וְנִּת ַחּזַק ְב ַע ַ -ע ֵמנּו ,נראה שיואב התכוון בדבריו לא
ְ
" ֲחזַק
רק לעודד את החיילים אלא
ּוב ַע ָע ֵרי ֱא'ל ֵֹּהינּו"
ְ
להגדיר את מטרת המלחמה .איננו
ממניעים
למלחמה
יוצאים
אישיים ,אלא ממניעים לאומיים:
ּוב ַּעד ָע ֵרי א'ל ֵֹהינּו"
" ְב ַּעדַּ -ע ֵמנּו ְ

י:יב

אף אם אנו יוצאים למלחמה
באויבים לכבוד ה' ,תוצאות
המלחמה תלויות ברצונו הטוב של
ה'
דוד מודה מיד על חטאו ,ונתן
הנביא מכיר בכנות דבריו ומבשר
לו מיד כי העביר ה' חטאתו ולא
ימות .זוהי גדלותו של דוד שמודה
על כשלונו .מכאן ואילך נפגוש
התבטאויות של דוד הנמשכות
מוידוי זה ושיש בהן צדוק הדין
וקבלת הייסורים כעונש על חטאו.
דוד מלמדנו אופן התייחסות
לחולה .הוא עושה כל שיכול
להצילו ,מתפלל ואף צם ,למרות
מעמדו כמלך! הוא מאמין שתפלה
וצום מעוררים רחמים לפני
הקב"ה על החולה.
שיעור נוסף נלמד מהתנהגותו של
דוד .לאחר מותו של הילד לא
יועיל עוד הצער עליו ,לכן שב
לאכול ולרחוץ גופו .האמונה
בהשארות הנפש מועילה לאבל
לחשוב על מצבו של הנפטר עתה,
ומביאה לו נחמה לדעת שיש חיים
לאחר המוות
הכתוב מגדיר את מעשה אמנון
"נבלה" .כך מצאנו גם בתורה את
הגדרת מעשה דינה כ"נבלה"ִּ " :כי-
יִּש ָר ֵאלִּ ,ל ְש ַכב ֶאת-
נְ ָב ָלה ָע ָשה ְב ְ
ֵע ֶשה" .יש
ַבתַ -י ֲעקֹּבְ ,ו ֵכן ,לֹּא י ָ
דמיון קשה בין נבלת הבהמה
למעשה האונס .שניהם טמאים
ונתעבים בעיני בני אדם!
חז"ל לימדונו ש"אהבה התלויה
בדבר  -בטל דבר בטלה אהבה",
והביאו כדוגמה את אהבת אמנון
לתמר ,כי לאחר המעשה לא רק
שבטלה האהבה ,אלא קמה שנאה
תחתיה.

הנצחון
במלחמה על
פי רצון ה'
יב:יג
"ומודה
ועוזב
ירוחם"
(משלי ,כח:יג)

ֲשה ַהטֹוב ְב ֵעינָיו"
"ַ ...וה'ַ ,יע ֶ

ָתן,
ֶאל נ ָ
ֹּאמר ָדוִּ
" ַוי ֶ
ָתן
ֹּאמר נ ָ
אתי ַלה'ַ .וי ֶ
ָח ָט ִּ
ֱביר
ֶאלָ -דוִּ  ,גַם ה' ֶהע ִּ
את ָך לֹּא ָתמּות "
ַח ָט ְ

יב:
"וַיְ ַב ֵקש ָדוִּ ֶאת ָה ֱא'ל ִֹּּהים,
ראוי
ָצם ָדוִּ צֹום
ָער; ַוי ָ
טז-יז ְב ַע ַהנ ַ
להתפלל
ָקמּו
ָאר ָצה ַ .וי ֻׁ
וְש ַכב ְ
וְלן ָ
ּובא ָ
ָ
מאד ואף
ִּז ְקנֵי ֵביתֹו ָע ָליו ַל ֲה ִּקימֹו ִּמן
לצום על
ָאבה וְ לֹּא ָב ָרא
ָארץ; וְ לֹּא ָ
ָה ֶ
החולה
ִּא ָתם ָל ֶחם.
אין להצטער יב:
ֶל ַחי,
אמרְ ,בעֹו ַהי ֶ
" ַויֹּ ֶ
כג
כב
ָאמ ְר ִּתי
ָא ְב ֶכהִּ :כי ַ
ַצ ְמ ִּתי ו ֶ
על המת
ִּמי יֹו ֵ ַע ,יחנני (וְ ַחנַנִּי) ה'
יותר מדי!
וְע ָתה ֵמתָ ,ל ָמה
ָל ַ .
וְ ַחי ַהי ֶ
אּוכל ַל ֲה ִּשיבֹו
ּזֶה ֲאנִּי ָצםַ ,ה ַ
עֹו ֲ :אנִּ י ה ֵֹּל ְך ֵא ָליו ,וְ הּוא
לֹּא יָשּוב ֵא ָלי".

מעשה
אמנון-
מעשה נבלה

יג:יב

ָאחי ַאל
ֹּאמר לֹוַ ,אל ִּ
" ַות ֶ
ֵע ֶשה ֵכן
ְת ַענֵנִּי ִּכי לֹּא י ָ
ֲשהֶ ,את
יִּש ָר ֵאלַ :אל ַתע ֵ
ְב ְ
ַהנְ ָב ָלה ַהּזֹּאת"

"אהבה
התלויה
בדבר"

יג:טו

ִּשנְָאה
ַאמנֹון
ְ
ָא ָה
ַיִּשנ ֶ
"ו ְ
ֹולה
ִּכי גְ ָ
גְ ֹו ָלה ְמאֹּ
ְשנֵָאּה,
ֲא ֶשר
ַה ִּשנְָאה
ַאה ָבה ֲא ֶשר ֲא ֵה ָבּה"
ֵמ ֲ

(אבות,ה:טז)

הרחבה/הערות

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

"אוהב שלום יד:
" ַו ֵי ַ ע ,יֹוָאב ֶבן ְצ ֻׁריָהִּ :כי
כא
א-
ַעל
ַה ֶמ ֶל ְך
ֵלב
ורודף
יֹוָאב
ַיִּש ַלח
ַאב ָשלֹום .ו ְ
ְ
שלום"
ַיִּקח ִּמ ָּׁשם ִּא ָּׁשה
קֹועה ,ו ַ
ְת ָ
(אבות,
יה ...
ֹּאמר ֵא ֶל ָ
ֲח ָכ ָמה; ַוי ֶ
א:יב)
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְך ֶאל יֹוָאב,
ַוי ֶ
יתי ֶאת ַה ָד ָבר
ִּהנֵה נָא ָע ִּש ִּ
ַער,
וְל ְך ָה ֵשב ֶאתַ -הנ ַ
ַהּזֶה; ֵ
ַאב ָשלֹום וכו' "...
ֶאת ְ
תפלה בעת טו:
"וְ ָ וִּ ִּהגִּי ֵלאמֹּרֲ ,א ִּחיתֹּפֶל
לא
ַאב ָשלֹום;
ְ
ַבק ְֹּש ִּרים ִּעם
צרה
ֹּאמר ָדוִּ ַ ,ס ֶכל נָא ֶאת-
ַוי ֶ
ֲצת ֲא ִּחית ֶֹּפל ה' "
עַ
וְָאמ ְר ָת
ַ
וְאם ָה ִּעיר ָתשּוב,
השתדלות טו:לד " ִּ
ַאב ָשלֹום ַע ְב ְד ָך ֲאנִּי ַה ֶמ ֶל ְך
ְל ְ
האדם -
פעולת ריגול יז:יד
ַאנִּי ֵמָאז,
יך ו ֲ
ָאב ָ
ִּ
ֶא ְהיֶה ֶע ֶב
ַאנִּי ַע ְב ֶד ָך; וְ ֵה ַפ ְר ָתה
וְע ָתה ו ֲ
ַ
לצד התפלה
ֲצת ֲא ִּחית ֶֹּפל...
ִּליֵ ,את ע ַ
ַאב ָשלֹום ,וְ ָכלִּ -איש
ֹּאמר ְ
ַוי ֶ
חּושי
ַ
ֲצת
טֹובה ע ַ
ָ
יִּש ָר ֵאל,
ְ
ֲצת ֲא ִּחיתֹּפֶל"
ַאר ִּכיֵ ,מע ַ
ָה ְ
ֲצת
רובד נסתר יז:יד " וַה' ִּצּוָהְ ,ל ָה ֵפר ֶאת ע ַ
טֹובהְ ,ל ַבעֲבּור
ֲא ִּחית ֶֹּפל ַה ָ
של השגחת
ַאב ָשלֹוםֶ ,את
ָה ִּביא ה' ֶאלְ -
ה'
ָה ָר ָעה".

גדלות נפש
גם בעת
צרה

יח:ה

"אהבה
שמקלקלת
את השורה"

יט:
א-ה,
יד

(בראשית
רבה :נה ,ח)

וְאת
" ַויְ ַצו ַה ֶמ ֶל ְך ֶאת יֹוָאב ֶ
וְאת ִּא ַתיֵ ,לאמֹּר,
ישי ֶ
ֲא ִּב ַ
ַאב ָשלֹום;
ַער ְל ְ
ְלַאט ִּליַ ,לנ ַ
וְ ָכל ָה ָעם ָש ְמעּוְ ,ב ַצּוֹּת
ַה ֶמ ֶל ְך ֶאת ָכל ַה ָש ִּרים ַעל
ַאב ָשלֹום".
ְד ַבר ְ
ַעל ַעל ֲע ִּליַת
"וַיִּ ְרגַז ַה ֶמ ֶל ְךַ ,וי ַ
ָאמר
ַ
ֵב ְך; וְ כֹּה
ַה ַּׁש ַער ַוי ְ
ַאב ָשלֹום ְבנִּ י ְבנִּי
ְב ֶל ְכתֹוְ ,בנִּי ְ
מּותי ֲאנִּ י
ִּ
יִּתן
ַאב ָשלֹוםִּ ,מיֵ -
ְ
ַאב ָשלֹום ְבנִּי ְבנִּי...
יךְ ,
ַת ְח ֶת ָ
ֲמ ָשא ,ת ְֹּמרּוֲ ,הלֹוא
וְלע ָ
ַ
ָאתה; כֹּה
ָ
ּוב ָש ִּרי,
ַע ְצ ִּמי ְ
ֲשה ִּלי ֱא'ל ִֹּּהים ,וְ כֹּה
ַיע ֶ
יֹוסיףִּ ,אם-לֹּא ַשרָ -צ ָבא
ִּ
ָמיםַ ,ת ַחת
ִּת ְהיֶה ְל ָפנַי ָכל ַהי ִּ
יֹוָאב".

הרחבה/הערות

יואב מצא דרך חכמה להחזיר את
אבשלום ירושלימה ואף למנוע
המתתו (לאחר שגרם להמתת
אמנון) .זוהי דרכו של אהרן הכהן
ונצטווינו לדבוק בה.

דוד בורח מפני אבשלום וגם
מתפלל לסיכול עצת אחיתופל
לאבשלום
דוד לא מסתפק בתפלה ,אלא
שולח את חושי הארכי לאבשלום
להיות לו ליועץ ,ואכן הצליח ה'
בידו להפר עצת אחיתופל

המקרא מתאר התנהלות אירועים
בהשתלשלות טבעית .לעתים הוא
מגלה לנו את המהלך הנסתר,
הא'להי ,לסבר את אזננו .כך בענין
עצת אחיתופל וכך מצאנו בספר
ְאמֹו לֹּא
ְָאביו ו ִּ
שופטים (יד:ד) " :ו ִּ
ֹּאנָה הּוא
ָי ְ עּו ִּכי ֵמה' ִּהיאִּ ,כי ת ֲ
ְמ ַב ֵקש ִּמ ְפ ִּל ְש ִּתים" ,כששמשון
מבקש לשאת אשה פלשתית
והוריו מתנגדים .שם מגלה לנו
הכתוב כי היה כאן מהלך א'להי,
שמטרתו היא להביא את שמשון
להכות בפלשתים
דוד מזהיר בצווי את אנשיו כולם
מלפגוע באבשלום ואף לנהוג בו
במתינות ,אך דבריו לא התקיימו
ויואב מעיז ופוגע בו ,ואף מוכיח
את מי שלא עשה זאת לפניו!
דוד מתאבל על מות אבשלום בנו.
הדבר גורם לצער גדול בכל העם
ושמחת הנצחון הפכה לתחושת
תבוסה .דוד הפגין התנגדותו
להמתת אבשלום גם בכך שהעביר
את יואב מתפקידו כשר הצבא.

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

דוד לא מעניש את שמעי בן גרא
כשקילל אותו ואף נשבע לו על
כך ,ויותר מכך ,הוא אף נזף
באבישי בן צרויה על פנייתו למלך
להעניש את שמעי .דוד מגלה כאן
מידה של ענוות יתר ,למחול על
כבודו של מלך!

ענוות יתר יט:
ישי ֶבןְ -צרּויָה
ַען ֲא ִּב ַ
" ַוי ַ
ֹּאמרֲ ,ה ַת ַחת זֹּאת ,לֹּא
כב-כד ַוי ֶ
יּומת ִּש ְמ ִּעיִּ :כי ִּק ֵלל ֶאת
ַ
ֹּאמר ָדוִּ ַ ,מה-
יח ה'ַ .וי ֶ
ְמ ִּש ַ
וְל ֶכם ְבנֵי ְצרּו ָיה ִּכי ִּת ְהיּו
ִּלי ָ
ִּלי ַהיֹוםְ ,ל ָש ָטן; ַהיֹום,
יִּש ָר ֵאל ִּכי ֲהלֹוא
יּומת ִּאיש ְב ְ
ַ
ָי ַ ְע ִּתיִּ ,כי ַהיֹום ֲאנִּיֶ -מ ֶל ְך עַל
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְך ֶאל
יִּש ָר ֵאלַ .וי ֶ
ְ
ַיִּּׁש ַבע לֹו
ִּש ְמ ִּעי לֹּא ָתמּות; ו ָ
ַה ֶמ ֶל ְך"
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְך ֶאל ַב ְר ִּז ָלי :דוד מבקש לגמול טובה לברזילי
הכרת הטוב יט:לד " ַוי ֶ
ַאתה ֲעבֹּר ִּא ִּתי ,וְ ִּכ ְל ַכ ְל ִּתי הגלעדי על שכלכל אותו בשהותו
ָ
בעבר הירדן ,הוא מזמינו אל ביתו
ירּוש ָלִּם.
א ְֹּת ָך ִּע ָמ ִּ י ִּב ָ
בירושלים
ֲמ ָשא ,יואב לא משלים עם הסרתו
"קשה
ֹּאמר יֹוָאב ַלע ָ
כ:ט-י ַוי ֶ
ָאחי; ַות ֶֹּחז ַי מתפקיד שר הצבא .הוא פוגש את
ַאתה ִּ
ֲה ָשלֹום ָ
כשאול
ֲמ ָשא עמשא במרדף אחר שבע בן בכרי
יְ ִּמין יֹוָאבִּ ,ב ְז ַקן ע ָ
קנאה"
ֲמ ָשא לֹּא נִּ ְש ַמר ומכהו למוות.
נְשק לֹוַ .וע ָ
ִּל ָ
(שה"ש ,ח:ו)
ַכהּו
ַב ֶח ֶרב ֲא ֶשר ְב ַי יֹוָאבַ ,וי ֵ
ָבּה ֶאל ַהח ֶֹּמש וַיִּ ְשפ ְֹּך ֵמ ָעיו
ַאר ָצה וְ לֹּא ָשנָה לֹו ַו ָימֹּת;
ְ
ָאחיו ָר ַ ף
ִּ
ישי
ַא ִּב ַ
וְיֹוָאב ו ֲ
ַאח ֵרי ֶש ַבע ֶבן ִּב ְכ ִּרי"
ֲ
ַת ְק ָרא ִּא ָּׁשה ֲח ָכ ָמהִּ ,מן הכתוב מביא כאן בפירוט סיפורה
תושיה של כ:
ו ִּ
טז-כב ָה ִּעיר; ִּש ְמעּו ִּש ְמעּוִּ ,א ְמרּו של אשה חכמה שהצילה עיר
יחיד(ה)
נָא ֶאל יֹוָאבְ ,ק ַרב ַע ֵהנָה ,שלמה.
יכולה להציל
יך ָ ....אנ ִֹּּכי מקומו של הפרט בתוך הכלל
ֵא ֶל ָ
ַא ַ ְב ָרה
וֲ
עיר שלמה!
ַאתה חשוב מאד .בדרך כלל עסוק
יִּש ָר ֵאל; ָ
ֻׁמי ֱאמּו ֵני ְ
ְשל ֵ
וְאם הכתוב בהתנהלות הכלל או של
ְמ ַב ֵקש ְל ָה ִּמית ִּעיר ֵ
ַח ַלת פרטים בתוך הכלל שיש להם
יִּש ָר ֵאל ָל ָמה ְת ַב ַלע נ ֲ
ְב ְ
תפקיד משמעותי .כאן מופיע
ל
כ
ָ
ל
א
ֶ
ה
ּׁש
ָ
א
ִּ
ה
ָ
בֹוא
ַת
ָ
ו
...
ה'
סיפור חריג דוקא של פרט המראה
ת
א
ֶ
תּו
ר
ְ
כ
ְ
ַיִּ
ו
ּה,
ת
ָ
מ
ָ
כ
ְ
ח
ָ
ב
ְ
ם
ע
ָ
ָה
שיוזמה פרטית עשויה לעתים
כּו
ל
ִּ
ַש
ְ
י
ו
ַ
י
ר
ִּ
כ
ְ
ב
ִּ
ן
ב
ֶ
ע
ב
ַ
ש
ֶ
ֹּאש
ר
לתרום תרומה גדולה ,עד להצלת
ר,
ֹּפ
ָ
ּׁש
ב
ַ
ע
ק
ַ
ַיִּת
ְ
ו
יֹוָאב,
ל
א
ֶ
עיר שלמה.
ִּאיש
ֵמ ַעלָ -ה ִּעיר
ַויָפֻׁצּו
ָשב
וְיֹוָאב
ְלא ָֹּה ָליו;
רּוש ַלִּםֶ ,אלַ -ה ֶמ ֶל ְך".
יְ ָ
וְאל שאול בקש לקנא לה' ולכן המית
קידוש ה' – כא:
ֹּאמר ה'ֶ ,אלָ -שאּול ֶ
" ַוי ֶ
ֵבית ַה ָד ִּמיםַ ,על ֲא ֶשר את הגבעונים .ה' הביא על הארץ
מסירת בני א-ח
ַיִּק ָרא רעב על עברה זו ,שהרי היה בה
ֵה ִּמיתֶ ,את ַהגִּ ְבעֹּנִּים .ו ְ
שאול
ֹּאמר הפרת הברית שכרת יהושע עם
ַה ֶמ ֶל ְך ַלגִּ ְבעֹּנִּיםַ ,וי ֶ
לגבעונים:
יהם :וְ ַהגִּ ְבעֹּנִּים לֹּא הגבעונים .לכן היה על דוד לקדש
ֲא ֵל ֶ
כתיקון על
יִּש ָר ֵאל ֵה ָמהִּ ,כי ִּאם את ה' ולהיענות לדרישתם להמית
ִּמ ְבנֵי ְ
הפרת
יִּש ָר ֵאל  7מבני שאול ובכך להסיר את
ּוב ֵני ְ
ֶתר ָה ֱאמ ִֹּּרי ְ
ִּמי ֶ
ה
השבוע
נִּש ְבעּו ָל ֶהם וַיְ ַב ֵקש ָשאּול חילול ה' מעל ישראל.
ְ
ְב ַקנֹּאתֹו ִּל ְבנֵי אחריותו של דוד כמלך לא
ְל ַהכ ָֹּתם
יִּש ָר ֵאל וִּיהּו ָ ה ...ינתן אפשרה לו להתחמק מדרישתם,
ְ
ָשים ,כי עונש הרעב בא גם על עוון זה.
ֻׁתן ָ )-לנּו ִּש ְב ָעה ֲאנ ִּ
(י ַ
הֹוקעֲנּום ַלה' ,בכך הסיר חרפה מעל ישראל
ִּמ ָבנָיו ,וְ ַ
ְבגִּ ְב ַעת ָשאּול ְב ִּחיר ה';
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְך ֲאנִּי ֶא ֵתן"
ַוי ֶ

המידה/הערך

שמירה על
כבוד המת

המקור
פרק ופסוק

כא:י

(מעשה חסד
שנעשה
במסירות
נדירה!)
כב:א

אבחנה
ביחס בין
סוגי
הרודפים את
האדם
בעת צרה – כב:ז
פניה לה'
מביאה
ישועה
"גומל לאיש
חסיד
כמפעלו"

כב:

כא-כה

(מתוך הפיוט
"יגדל")

"ה' איש
מלחמה"

כב:
ל-לז

(מתוך "שירת
הים")

ַת ַקח ִּר ְצ ָפה ַבתַ-איָה ֶאת-
ו ִּ
ַת ֵטהּו ָלּה ֶאלַ -הצּור,
ַה ַשק ו ַ
נִּת ְךַ -מיִּם
ִּמ ְת ִּח ַלת ָק ִּצירַ ,ע ַ
יהםִּ ,מן ַה ָּׁש ָמיִּם; וְ לֹּא-
ֲל ֶ
עֵ
נּוח
ָתנָה עֹוף ַה ָּׁש ַמיִּם ָל ַ
נְ
וְאתַ -חיַת
יֹומםֶ ,
ָ
יהם,
ֲל ֶ
עֵ
יְלה"
ַה ָש ֶ הָ ,ל ָ
"וַיְ ַ ֵבר ָדוִּ ַלה'ֶ ,את ִּד ְב ֵרי
ירה ַהּזֹּאתְ ,ביֹום ִּה ִּציל
ַה ִּּׁש ָ
ה' אֹּתֹו ִּמ ַכף ָכל-אֹּיְ ָביו,
ּומ ַכף ָשאּול ".
ִּ

הרחבה/הערות

רצפה בת איה גמלה חסד של
אמת עם המתים ,חסד בקנה מדה
נדיר ביותר! היא השגיחה עליהם
במשך כחמשה חודשים מפני
עופות וחיות טרף ,כשהתייצבה
לשמור עליהם יום ולילה!
דוד מבחין בין סוגי הרודפים
אותו .אין הוא מכליל את שאול
המלך בכלל "אויביו" ,כי רדיפתו
אותו היתה מסוג אחר (אולי מפני
שהכיר ברוח רעה ששלטה בשאול)

וְאל -צרות רבות סבבו את דוד .הוא
" ַב ַצרִּ -לי ֶא ְק ָרא ה'ֶ ,
ַיִּש ַמע זוקף את הצלתו בזכות קריאתו
ֶא ְק ָרא; ו ְ
ֱא'ל ַֹּהי
ַיִּש ַמע
וְע ִּתי לה' בכל פעם ואז " :ו ְ
קֹולי ,וְ ַש ָ
ִּ
יכלֹו
ֵמ ֵה ָ
ָאזנָיו"
קֹולי ,וְ ַשו ְָע ִּתי ְב ְ
יכלֹו ִּ
ֵמ ֵה ָ
ָאזנָיו"
ְב ְ
ְכ ִּצ ְ ָק ִּתי.
ה',
יִּ גְ ְמ ֵלנִּי
ָשיב ִּליִּ .כי
ְכבֹּר ָי ַ י ,י ִּ
ה'
ַד ְר ֵכי
ָש ַמ ְר ִּתי,
וְ לֹּא ָר ַש ְע ִּתיֵ ,מ ֱא'ל ָֹּהיִּ .כי
ָכלִּ -מ ְש ָפ ָטוְ ,ל ֶנגְ ִּדי; וְ ֻׁחק ָֹּתיו,
ָא ְהיֶה
לֹּאָ-אסּור ִּמ ֶמנָה .ו ֶ
ָא ְש ַת ְמ ָרה,
ָת ִּמים ,לֹו .ו ֶ
ָשב ה' ִּלי,
ֵמעֲוֹּנִּיַ . .וי ֶ
ְכ ִּצ ְ ָק ִּתיְ .כב ִֹּּריְ ,ל ֶנ ֶג ֵעינָיו"
" ִּכי ְב ָכהָ ,ארּוץ גְ ּו
ֲא ַ ֶלג-שּור.
ֵבא'ל ַֹּהי,
ָה ֵא'לָ ,ת ִּמים ַד ְרכֹו; ִּא ְמ ַרת
רּופהָ .מגֵן הּואְ ,לכֹּל
ה'ְ ,צ ָ
ַהח ִֹּּסים בֹו וכו' "
ַת ְז ֵרנִּי ַחיִּלַ ,ל ִּמ ְל ָח ָמה;
"ו ַ
ַת ְח ֵתנִּי.
ָק ַמי,
יע
ַת ְכ ִּר ַ
וְ אֹּיְ ַביַ ,ת ָתה ִּלי ע ֶֹּרף;
יתם"
ַָאצ ִּמ ֵ
ְמ ַשנְַאי ,ו ְ

דוד מכריז על נאמנות ה' לגמול
טובה וחסד למי שנאמן לו .אמנם
ערך זה מתואר כאן בגוף ראשון:
דוד מספר על עצמו .במטרה לחזק
את אמונתנו בשכר ועונש ,הוא
חורג מהראוי לאישיותו ומעמדו
(שלא לשבח את עצמו).

דוד מיחס תמיד את נצחונותיו
לה' וגם מנציח זאת בשירתו

מקור העוז
לכילוי
האויבים

כב:
מ-מא

הימנעות
מהנאה
שמקורה
מפוקפק
העמדה
בנסיון

כג:יז

בראות דוד את יד ה' הגוברת על
אויביו ,קיבל גם את המסר והעוז
לא לשוב מהקרב עד כלות
האויבים ,ואף לבצע בהם השמדה
גמורה" :אמחצם"" ,אצמיתם",
"אשחקם"" ,אדיקם"" ,ארקעם".
ילה ִּלי ה' דוד צמא למים ,אך כשהציעו לו
ֹּאמר ָח ִּל ָ
" ַוי ֶ
ָשים מים שמקורם "לא חלק" סרב
ֵמ ֲעש ִֹּּתי זֹּאתֲ ,ה ַ ם ָה ֲאנ ִּ
שֹותם ,וְ לֹּא לשתות מהם ,למרות שהדבר לא
ַהה ְֹּל ִּכים ְבנ ְַפ ָ
היה כרוך בסיכון חיים
תֹותם"...
ָאבהִּ ,ל ְש ָ
ָ

כד:א

ַל ֲחרֹות
ַאף-ה'
" ַוי ֶֹּסף
ָסת ֶאתָ -דוִּ
יִּש ָר ֵאל; ַוי ֶ
ְב ְ
ָב ֶהם ֵלאמֹּרֵ ,ל ְך ְמנֵה ֶאת-
וְאת-יְ הּו ָ ה"
יִּש ָר ֵאל ֶ
ְ

כד:י

ַאח ֵריֵ -כן
ַך ֵלבָ -דוִּ אֹּתֹוֲ ,
" ַוי ְ
ָס ַפר ֶאתָ -ה ָעם"

תיקון החטא כד:
כה
על ידי

"וַיִּ ֶבן ָשם ָדוִּ ִּמ ְז ֵב ַח ַלה',
ּוש ָל ִּמים; ַו ֵי ָע ֵתר
ַעל עֹּלֹות ְ
ַוי ַ
ֵפה
ַת ָע ַצר ַה ַמג ָ
ָארץ ,ו ֵ
ה' ָל ֶ
יִּש ָר ֵאל"
ֵמ ַעל ְ

הפסוק מכריז ואומר שה' ביקש
להסית את דוד למנות את ישראל,
לעשות מעשה אסור ,אך הבחירה
היא ביד דוד אם לעמוד בנסיון
ולא למנות ,כמו שניסה יואב
להניאו או להכשל ולהישמע
לרצונו הוא
לב דוד הכה אותו על שספר את
העם ,התוודה ובקש מחילת ה'
ולא הצטדק
דוד הבין שחטא ,התוודה ובקש
גם להסיר את חרון אף ה'
מישראל .הוא עשה זאת בקנותו
את גורן ארוונה היבוסי ,בנה
מזבח לה' ,הקריב עליו קרבנות
ואז נעצרה המגפה.

חרטה
מיידית

מעשה:
המצוה
שעצרה את
המגפה בעם

ערכים ומדות בנביאים ראשונים -ספר מלכים א'
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני
המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

חובת
התוכחה

ַשא
ַא ֹּנִּ יָה ֶבןַ -חגִּ ית ִּמ ְתנ ֵ
א:ה-ו "ו ֲ
ַעש לֹו,
ֵלאמֹּרֲ ,אנִּי ֶא ְמל ְֹּך; ַוי ַ
ַח ִּמ ִּּׁשים
ּופ ָר ִּשים ,ו ֲ
ָ
ֶר ֶכב
ִּאישָ ,ר ִּצים ְל ָפנָיו .וְ לֹּא
ָמיו ֵלאמֹּר,
ָאביו ִּמי ָ
ֲצבֹו ִּ
עָ
ית; וְ גַם הּוא
דּוע ָכ ָכה ָע ִּש ָ
ַמ ַ
טֹוב-תַֹּאר ְמאֹּ  ,וְ אֹּתֹו י ְָל ָ ה
ַאב ָשלֹום"
ַאח ֵרי ְ
ֲ
יְמי ָ -וִּ ָ ,למּות;
ַיִּק ְרבּו ֵ
ב:א-ד "ו ְ
ְבנֹו,
ֶאתְ -שלֹּמֹּה
וַיְ ַצו
ֵלאמֹּרָ .אנ ִֹּּכי ה ֵֹּל ְךְ ,ב ֶ ֶר ְך
יִּית
ַק ָת ,וְ ָה ָ
ָארץ; וְ ָחז ְ
ָכלָ -ה ֶ
וְש ַמ ְר ָת ֶאתִּ -מ ְש ֶמ ֶרת
ְל ִּאישָ .
יךָ ,ל ֶל ֶכת ִּב ְ ָר ָכיו
ה' ֱא'ל ֶֹּה ָ
ִּמ ְצו ָֹּתיו
ִּל ְשמֹּר ֻׁחק ָֹּתיו
וְע ְ ו ָֹּתיוַ ,כ ָכתּוב,
ּומ ְש ָפ ָטיו ֵ
ִּ
תֹורת מ ֶֹּשה וכו'
ְב ַ
ַאתה ָי ַ ְע ָת ֵאת ֲא ֶשר
ב:ה-ו "וְ גַם ָ
ָע ָשה ִּלי יֹוָאב ֶבןְ -צרּויָה,
ִּל ְשנֵיָ -ש ֵרי
ָע ָשה
ֲא ֶשר
ַאבנֵר ֶבן-נֵר
יִּש ָר ֵאל ְל ְ
ִּצ ְבאֹות ְ
ַה ְרגֵם,
ֶתר ַוי ַ
ֲמ ָשא ֶבן-י ֶ
וְלע ָ
ַ
ָשם ְד ֵמיִּ -מ ְל ָח ָמהְ ,ב ָשלֹּם;
ַוי ֶ
ַיִּתן ְד ֵמי ִּמ ְל ָח ָמהַ ,ב ֲחג ָֹּרתֹו
ו ֵ
ּוב ַנעֲלֹוֲ ,א ֶשר
ֲא ֶשר ְב ָמ ְתנָיוְ ,
יתְ ,כ ָח ְכ ָמ ֶת ָך;
וְע ִּש ָ
ְב ַרגְ ָליוָ .
יבתֹו ְב ָשלֹּם,
תֹור ֵש ָ
וְ לֹּא ֵ -
ְשאֹּל".
ב:ז
"וְל ְבנֵי ַב ְר ִּז ַלי ַהגִּ ְל ָע ִּ י ַת ֲע ֶשה
ִּ
ֶך:
ֶח ֶס  ,וְ ָהיּו ְבא ְֹּכ ֵלי ֻׁש ְל ָחנ ָ
ִּכיֵ -כןָ ,ק ְרבּו ֵא ַליְ ,ב ָב ְר ִּחי,
יך"
ָאח ָ
ַאב ָשלֹום ִּ
ִּמ ְפנֵי ְ

דוד המלך לא הוכיח את בנו
אדוניה על התנשאותו בעוד מועד,
הסופית.
התארגנותו
לפני
הימנעותו הביאה למרידה פנימית
של אנשים המקורבים לדוד ביותר
ולמיתת אדוניה

צוואת דוד:
נאמנות
לקב"ה
בקיום
התורה

צוואת דוד:
"ועשית
כחכמתך"-
מציאת
העיתוי הנכון
להיפרע מן
החוטאים

צוואת דוד:
הכרת הטוב
(למי שהיטיב
עם המלך)

הקב"ה התנה את המשך מלכות
בית דוד בנאמנות לה' ,המתבטאת
בקיום מצוותיו .דוד מעביר תנאי
זה בצוואה לבנו שלמה

דוד מוצא עתה את הזמן הראוי
להעניש את יואב על הריגת שני
שרי ישראל .על שלמה להענישו,
אך בחכמה ,כדי לשמור על יציבות
המלוכה (בגלל מעמדו המיוחד של
יואב בקרב העם)

ברזילי הגלעדי עשה חסד עם דוד
בברחו מאבשלום בנו ככתוב
בספר שמואל (שמו"ב ,יט:לג)" :
ָקן ְמאֹּ ֶ ,בןְ -שמֹּנִּים ָש ָנה;
ּוב ְר ִּז ַלי ז ֵ
ַ
יבתֹו
וְ הּואִּ -כ ְל ַכל ֶאתַ -ה ֶמ ֶל ְך ְב ִּש ָ
ְב ַמ ֲחנַיִּםִּ ,כיִּ -איש ָג ֹול הּוא ְמאֹּ "

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ֵרא למרות שנשבע דוד לשמעי שלא
"וְ ִּהנֵה ִּע ְמ ָך ִּש ְמ ִּעי ֶבן-ג ָ
צוואת דוד :ב:ח
יְמינִּיִּ ,מ ַב ֻׁח ִּרים ,וְ הּוא ימיתו ,ציווה את שלמה בנו לגרום
ֶבןַ -ה ִּ
החובה
נִּמ ֶר ֶצתְ ,ביֹום לו מיתה ,כדי להגן על כבוד המלך
ִּק ְל ַלנִּי ְק ָל ָלה ְ
להעניש את
ָר בישראל.
ֶל ְכ ִּתי ַמ ֲחנָיִּם; וְ הּוא-י ַ
במלך
המורד
ָא ָּׁש ַבע לֹו
ַר ֵדן ,ו ֶ
אתיַ ,הי ְ
ִּל ְק ָר ִּ
על
(שמירה
ית ָך
ַבה' ֵלאמֹּרִּ ,אם ֲא ִּמ ְ
כבוד המלכות)
ֶב ָח ֶרב"
וְע ָתהַ ,חי ה' ֲא ֶשר ֱה ִּכי ַננִּי שלמה נהג ,אכן ,בחכמה בקיום
ב:
ַ
ביסוס
יבנִּי) ַעל מצוות אביו מיד עם תחילת
ַיֹוש ַ
המלוכה – כד-מו ויושיביני (ו ִּ
ַא ֶשר ָע ָשה מלכותו והביא להמתת המורדים
ָאבי ,ו ֲ
ִּ
ִּכ ֵסא ָדוִּ
עשיית דין
ִּלי ַביִּת ַכ ֲא ֶשר ִּד ֵברִּ :כי במלכות דוד וגם מי שלא נזכר
במורדים
ַיִּש ַלח בצוואה ,אך היה לו חלק במעשה-
יּומת ֲאדֹנִ יָהּו .ו ְ
ַהיֹום ַ
ַה ֶמ ֶל ְך ְשלֹּמֹּהְ ,ב ַי ְב ָניָהּו נענש.
ַיִּפגַע-בֹו
ו ְ
ֶבן-יְ הֹו ָי ָ ע;
ָרש ְשלֹּמֹּה ֶאת
ַו ָימֹּת ...וַיְ ג ֶ
כ ֵֹּהן
ִּמ ְהיֹות
ָתר,
ֶא ְבי ָ
ַליה ָוה ...וְ ַה ְּׁש ֻׁמ ָעהָ ,בָאה ַע
ָטה ַא ֲח ֵרי
יֹוָאבִּ ,כי יֹוָאב נ ָ
ַעלְ ,ב ָניָהּו ֶבן
ֲא ֹּנִּ ָיהַ ...וי ַ
ַיְמ ֵתהּו...
ַיִּפגַע-בֹו ,ו ִּ
יְ הֹו ָי ָ ע ,ו ְ
ַיִּק ָרא
ַה ֶמ ֶל ְך ,ו ְ
ַיִּש ַלח
ו ְ
ְל ִש ְמ ִעי ...וַיְ ַצו ַה ֶמ ֶל ְךֶ ,את-
ַיִּפגַע
ֵצא ו ְ
ְב ָניָהּו ֶבן-יְ הֹו ָי ָ ע ַוי ֵ
בֹו ַו ָימֹּת; וכו' "
ית הדבר הראשון שאומר שלמה לה'
ַאתה ָע ִּש ָ
ֹּאמר ְשלֹּמֹּה ָ
ג:ו-ח " ַוי ֶ
בקשת
ָאבי ֶח ֶס הוא הבעת תודה על החסד הגדול
ִּ
ִּעם ַע ְב ְד ָך ָ וִּ
שלמה מה':
ֶיך שעושה ה' החל ממלכות אביו
ָג ֹולַ ,כ ֲא ֶשר ָה ַל ְך ְל ָפנ ָ
הודאה על
יִּש ַרת דוד .בכל למדנו גם אנו סדר
ּוב ְ
ּוב ְצ ָ ָקה ְ
ֶב ֱא ֶמת ִּ
הטובה
ַת ְש ָמר-לֹוֶ ,את -הבקשה מה' – תחילה הכרת
ֵל ָבבִּ ,ע ָמ ְך; ו ִּ
ַת ֶתן לֹו הטוב ורק אח"כ הבקשה עצמה
ַה ֶח ֶס ַה ָג ֹול ַהּזֶה ,ו ִּ
ֵבן י ֵֹּשב ַעלִּ -כ ְסאֹוַ ,כיֹום
ַהּזֶה .וכו'"
ָת ָת ְל ַע ְב ְד ָך ֵלב ש ֵֹּמ ַע ,המלך שלמה חש את מה שהוא
" וְ נ ַ
ג:
בקשת
שלמה מה' :טז-כז ִּל ְשפֹּט ֶאתַ -ע ְמ ָךְ ,ל ָה ִּבין ,צריך באמת כמלך :עיקר תפקידו
יּוכל הוא בהנהגה נכונה של העם ,ולכן
ֵבין-טֹוב ְל ָרעִּ :כי ִּמי ַ
טובת העם -
ִּל ְשפֹּטֶ ,אתַ -ע ְמ ָך ַה ָכ ֵב צריך הוא "לב שומע"  -שילוב של
לב שומע
רגש ושכל .כלומר כשיבואו
ַהּזֶה"
לשפוט
למשפט ,לא יגבר השכל על הרגש,
כך שלא יחוש כלל את סבל
העשוק ,אך גם לא להיפך ,שלא
ישפיע עליו מידי סבלו של העשוק
עד לכדי הטיית הדין לטובתו

המקור
פרק ופסוק
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בקשת
שלמה מה':
השכר
בעקבותיה

ג:י-יד

משפט
שלמה:

ג:
טז-כז

רגישות
וחכמה –

לב שומע!

הרחבה/הערות

שלמה המלך זכה למילוי
משאלותיו ואף מעבר לכך ,בזכות
העדפתו את טובת העם על פני
צרכיו האישיים – כבוד ועושר.
הקב"ה העריך זאת מאד וגמל לו
הרבה על כך" :גַם-ע ֶֹּשר גַםָ -כבֹו :
ִּאיש
מֹוך
ָכ ָ
ֲא ֶשר לֹּאָ -היָה
יך"
ָמ ָ
ַב ְמ ָל ִּכיםְ ...ו ַה ֲא ַר ְכ ִּתיֶ ,את-י ֶ

ַיִּיטב ַה ָד ָברְ ,ב ֵעינֵי ה' ִּכי
"ו ַ
ָשַאל ְשלֹּמֹּהֶ ,את ַה ָד ָבר
ֹּאמר ֱא'ל ִֹּּהים ֵא ָליו,
ַהּזֶהַ .וי ֶ
ַען ֲא ֶשר ָשַא ְל ָת ֶאתַ -ה ָד ָבר
יַ
ָמים
ַאל ָת ְל ָך י ִּ
ַהּזֶה וְ לֹּא ָש ְ
ַאל ָת ְל ָך ע ֶֹּשר,
ַר ִּבים וְ לֹּא ָש ְ
ֶפש אֹּיְ ֶבי ָך;
ַאל ָת ,נ ֶ
וְ לֹּא ָש ְ
ַאל ָת ְל ָך ָה ִּביןִּ ,ל ְשמֹּ ַע
וְש ְ
ָ
יתי,
ָע ִּש ִּ
ִּמ ְש ָפטִּ .הנֵה
ָת ִּתי ְל ָךֵ ,לב
יך; ִּהנֵה נ ַ
ִּכ ְ ָב ֶר ָ
מֹוך לֹּא
ָח ָכם וְ נָבֹוןֲ ,א ֶשר ָכ ָ
יך לֹּא
וְַאח ֶר ָ
ֲ
ֶיך,
ָהיָה ְל ָפנ ָ
מֹוך .וְ גַם ֲא ֶשר לֹּא
יָקּום ָכ ָ
ָת ִּתי ָל ְך ,גַם ע ֶֹּשר ַגם
ַאל ָת נ ַ
ָש ְ
מֹוך
ָכבֹו ֲ :א ֶשר לֹּא ָהיָה ָכ ָ
יך"
ָמ ָ
ִּאיש ַב ְמ ָל ִּכים ָכל י ֶ
ָשים שלמה גילה במשפט לא רק חכמה
ָאז ָתבֹּאנָה ְש ַתיִּם נ ִּ
ַת ֲעמֹּ ְ נָה אלא רגישות גבוהה"-חכמת לב",
זֹּנֹות ֶאל ַה ֶמ ֶל ְך ו ַ
ָה ִּא ָּׁשה "לב שומע" כפי שביקש מה'.
ֹּאמר
ְל ָפנָיוַ .ות ֶ
ַאחתִּ ,בי ֲא ֹּנִּיֲ ,אנִּ י
ָה ַ
וְ ָה ִּא ָּׁשה ַהּזֹּאת י ְֹּשבֹּת ְב ַביִּת
ָמת
ָא ֵל ִּע ָמּהַ ... ,וי ָ
ֶא ָח ; ו ֵ
יְלה ֲא ֶשר
ֶבןָ -ה ִּא ָּׁשה ַהּזֹּאת ָל ָ
תֹוך
ַת ָקם ְב ְ
ָש ְכ ָבה ָע ָליו .ו ָ
ַת ַקח ֶאת ְבנִּי
יְלה ו ִּ
ַה ַל ָ
יְשנָה,
ֵ
ַא ָמ ְת ָך
ֵמ ֶא ְצ ִּלי ,ו ֲ
וְאת
יקּה; ֶ
יבהּו ְב ֵח ָ
ַת ְש ִּכ ֵ
וַ
יבה
ִּה ְש ִּכ ָ
ַה ֵמת
ְבנָּה
ָה ִּא ָּׁשה
ֹּאמר
יקיַ .. .ות ֶ
ְב ֵח ִּ
ַאח ֶרת לֹּא ִּכיְ ,בנִּי ַה ַחי
ָה ֶ
ֵך ַה ֵמת ,וְ זֹּאת א ֶֹּמ ֶרת לֹּא
ּובנ ְ
ְ
ּובנִּי ֶה ָחי;
ֵך ַה ֵמת ְ
ִּכיְ ,בנ ְ
ַו ְת ַ ֵב ְרנָה ִּל ְפנֵי ַה ֶמ ֶל ְך...
ֶל
ֹּאמר ַה ֶמ ֶל ְך גִּזְ רּו ֶאת ַהי ֶ
ַוי ֶ
ּותנּו ֶאת ַה ֲח ִּצי
ַה ַחי ִּל ְשנָיִּם; ְ
ַה ֲח ִּצי
וְאת
ֶ
ַאחת,
ְל ַ
ָה ִּא ָּׁשה
ֹּאמר
ְל ֶא ָחתַ ...ות ֶ
ֲא ֶשר ְבנָּה ַה ַחי ֶאל ַה ֶמ ֶל ְך ִּכי
יה ַעל ְבנָּה,
נִּ ְכ ְמרּו ַר ֲח ֶמ ָ
ֹּאמר ִּבי ֲא ֹּנִּי ְתנּו ָלּה ֶאת
ַות ֶ
ַה ַחי וְ ָה ֵמת ַאל
ַהיָלּו
יתהּו; וְ זֹּאת א ֶֹּמ ֶרת ַגם
ְת ִּמ ֻׁ
ִּלי גַםָ -ל ְך לֹּא יִּ ְהיֶה,
ֹּאמר,
ַען ַה ֶמ ֶל ְך ַוי ֶ
גְ זֹּרּוַ .וי ַ
ְתנּוָ -לּה ֶאת ַהיָלּו ַה ַחי,
יתהּוִּ :היא
וְ ָה ֵמת לֹּא ְת ִּמ ֻׁ
ִּאמֹו".
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משפט
שלמה:
קידוש ה'-
השפעה
גדולה בעם

ג:כח

יִּש ָר ֵאל ֶאת
ַיִּש ְמעּו ָכלְ -
"ו ְ
ַה ִּמ ְש ָפט ֲא ֶשר ָש ַפט ַה ֶמ ֶל ְך,
וַיִּ ְראּו ִּמ ְפ ֵני ַה ֶמ ֶל ְךִּ :כי ָראּו,
ִּכי ָח ְכ ַמת ֱא'ל ִֹּּהים ְב ִּק ְרבֹו
ַלעֲשֹות ִּמ ְש ָפט"

העם הבחין שזוכה הוא במלך
שהתברך ב" ָח ְכ ַמת ֱא'ל ִֹּּהים ְב ִּק ְרבֹו
ַלעֲשֹות ִּמ ְש ָפט" .כלומר ,מי שיו ע
לשלב נכון את הרגש עם השכל.
ההשפעה של המשפט היתה ג ולה
ע ליראה מהמלך.

מנהיגות של
הליכה בדרך
ה' מביאה
ל"איש תחת

פרק
ה'

מֹושל ְב ָכל
ֵ
ּושלֹּמֹּה ָהיָה
ְ
ָהר ֶא ֶרץ
ַה ַמ ְמ ָלכֹות ִּמןַ -הנ ָ
וְע גְ בּול ִּמ ְצ ָריִּ ם
ְפ ִּל ְש ִּתים ַ
ַמגִּ ִּשים ִּמנְ ָחה וְ ע ְֹּב ִּ ים ֶאת
יְמי ַחיָיו .וַיְ ִּהי
ְשלֹּמֹּה ָכלֵ -
ֶל ֶחם ְשלֹּמֹּה ְליֹום ֶא ָח :
ְשל ִֹּּשים כֹּר ס ֶֹּלת ,וְ ִּש ִּּׁשים
ָב ָקר
ֲש ָרה
ָק ַמח .ע ָ
כֹּר
וְע ְש ִּרים ָב ָקר ְר ִּעי
ְב ִּר ִּאיםֶ ,
ֵמַאיָל
ּומָאה צֹּאן; ְל ַב
ֵ
ֻׁרים,
ּוב ְרב ִּ
ַחמּורַ ,
ּוצ ִּבי ,וְ י ְ
ְ
בּוסיםִּ .כי הּוא רֹּ ֶ ה ְב ָכל
ֲא ִּ
וְע ַעּזָה
ָהרִּ ,מ ִּת ְפ ַסח ַ
ֵע ֶבר ַהנ ָ
ָהר;
ְב ָכל ַמ ְל ֵכי ֵע ֶבר ַהנ ָ
ֲב ָריו
וְשלֹום ָהיָה לֹו ִּמ ָכל ע ָ
ָ
יְ הּו ָ ה
ֵשב
ִּמ ָס ִּביבַ .וי ֶ
וְיִּש ָר ֵאל ָל ֶב ַטחִ ,איש ַּת ַּחת
ְ
וְע
וְת ַּחת ְת ֵאנָתֹוִּ ,מ ָדן ַ
ַּפנֹו ַּ
גְ
יְמי ְשלֹּמֹּה
ְב ֵאר ָש ַבע כֹּל ֵ
וכו' "
ָח ְכ ָמה
ֱא'ל ִֹּּהים
ַיִּתן
ו ֵ
ּותבּונָה ַה ְר ֵבה
ְ
ִּל ְשלֹּמֹּה
ְמאֹּ ; וְ ר ַֹּחב ֵלב ַכחֹול ֲא ֶשר
ַת ֶרב ָח ְכ ַמת
ַעל ְש ַפת ַהיָם.ו ֵ
ְשלֹּמֹּה ֵמ ָח ְכ ַמת ָכלְ -בנֵי-
ָח ְכ ַמת
ּומכֹּל
ִּ
ֶק ֶ ם
ֶח ַכם ִּמ ָכלָ -הָא ָ ם,
ִּמ ְצ ָריִּםַ .וי ְ
ימן
יתן ָה ֶא ְז ָר ִּחי וְ ֵה ָ
ֵמ ֵא ָ
וְ ַכ ְלכֹּל וְ ַ ְר ַדעְ ,בנֵי ָמחֹול;
וַיְ ִּהי ְשמֹו ְב ָכל ַהגֹויִּם
ָס ִּביב .וַיְ ַ ֵבר ְשל ֶֹּשת ֲא ָל ִּפים
ָמ ָשל; וַיְ ִּהי ִּשירֹו ֲח ִּמ ָּׁשה
ָָאלף .וַיְ ַ ֵבר ַעלָ -ה ֵע ִּצים ִּמן
ו ֶ
וְע
ָה ֶא ֶרז ֲא ֶשר ַב ְל ָבנֹוןַ ,
ָה ֵאזֹוב ֲא ֶשר י ֵֹּצא ַב ִּקיר;
וְעל ָהעֹוף,
וַיְ ַ ֵבר ַעל ַה ְב ֵה ָמה ַ
וְעל ַה ָדגִּ ים"
וְעל ָה ֶר ֶמש ַ
ַ

תקופת המלוכה של שלמה
מתאפיינת בעיקר בהצלחות
הרחבת
הבטחון,
בתחומי
הגבולות ,כלכלה ושליטה מלאה
בכל גבולות הארץ .הקב"ה נותן
לנו שיעור הסתורי :לאיזו רמת
הצלחה ניתן להגיע כששומעים
בקולו.

גפנו ותחת
תאנתו" –
שיא
בהצלחת
הממלכה –
זה אפשרי!

ברכת ה' -

חכמת
שלמה רבה
מאד!

ה:
ט-יג

שלמה זכה לקבלת חכמה רבה
מה' .הוא ידע אף את שפת העצים
וכו' .הסיפור מלמדנו שאין מעצור
לה' להחכים את האדם בכל
תחום.

המידה/הערך

קידוש ה'
עולמי!

המקור
פרק ופסוק

ה:יד

" ַו ָיבֹּאּו ִּמ ָכלָ -ה ַע ִּמים ִּל ְשמֹּ ַע,
ֵאת ָח ְכ ַמת ְשלֹּמֹּה ֵמ ֵאת ָכל
ָארץ ֲא ֶשר ָש ְמעּו
ַמ ְל ֵכי ָה ֶ
ֶאתָ -ח ְכ ָמתֹו".

חשיבות בית ו:לח-
ז:א
ה' קודמת

ַאחת ֶע ְש ֵרה
ּוב ָּׁשנָה ָה ַ
" ַ
ֶרח בּול ,הּוא ַהחֹּ ֶ ש
ְבי ַ
ַה ְּׁש ִּמינִּיָ ,כ ָלה ַה ַביִּתְ ,ל ָכל-
ְד ָב ָריו ּו ְל ָכלִּ -מ ְש ָפ ָטו; וַיִּ ְבנֵהּו
וְאת ֵביתֹו ָבנָה
ֶש ַבע ָשנִּיםֶ .
ְשלֹּמֹּהְ ,שלֹּש ֶע ְש ֵרה ָש ָנה;
וַיְ ַכל ֶאתָ -כלֵ -ביתֹו"

ח:
כב-נג

יִּש ָר ֵאל
ֹּאמר ,ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
" ַוי ַ
מֹוך ֱא'ל ִֹּּהיםַ ,ב ָּׁש ַמיִּ ם
ֵאיןָ -כ ָ
ָארץ ִּמ ָת ַחת:
וְעלָ -ה ֶ
ִּמ ַמ ַעלַ ,
וְ ַה ֶח ֶס
ַה ְב ִּרית
ש ֵֹּמר
ֶיך
יך ַהה ְֹּל ִּכים ְל ָפנ ָ
ֲב ֶ ָ
ַלע ָ
ָש ַמ ְר ָת
ְב ָכל ִּ -ל ָבםֲ .א ֶשר
ָאבי ֵאת ֲא ֶשר
ִּ
ְל ַע ְב ְד ָך ָדוִּ
יך
ַת ַ ֵבר ְב ִּפ ָ
ִּד ַב ְר ָת לֹו; ו ְ
ַכיֹום
את
ִּמ ֵל ָ
ּוב ָי ְ ָך
ְ
ֱא'ל ֵֹּהי
וְע ָתה ה'
ַהּזֶהַ .
יִּש ָר ֵאלְ ,שמֹּר ְל ַע ְב ְד ָך ָ וִּ
ְ
ָאבי ֵאת ֲא ֶשר ִּד ַב ְר ָת לֹו וכו'
ִּ
"

לבית המלך

הסדר הנכון
בתפלה:
שבח לה'
ואח"כ
בקשה

הרחבה/הערות

חכמת שלמה הקיפה תחומים לא
בהישג אנושיַ " :ו ְי ַ ֵבר ,עַלָ -ה ֵע ִּצים,
ִּמןָ -ה ֶא ֶרז ֲא ֶשר ַב ְל ָבנֹון ,ו ְַע ָה ֵאזֹוב
ֲא ֶשר י ֵֹּצא ַב ִּקיר; ַו ְי ַ ֵבר עַל-
ַה ְב ֵה ָמה ו ְַעלָ -העֹוף ,ו ְַעלָ -ה ֶר ֶמש
וְעלַ -ה ָדגִּ ים ".הדבר סיקרן עמים
ַ
רבים ,ובאו להיווכח ולהתרשם
מחכמתו .זהו קידוש ה' גדול
ביותר ,כי את מקור חכמתו ייחסו
ֹאמר (חירם),
לה' והודו לוַּ " :וי ֶ
ָתן ְל ָד ִוד ֵבן
רּוך ה' ַּהיֹוםֲ ,א ֶשר נ ַּ
ָב ְ
ָח ָכםַּ ,עלָ -ה ָעם ָה ָרב ַּהזֶה"
אזכור מספר השנים שנמשכו
בניית בית המקדש ,ולהבדיל,
בניית בית שלמה בא ,אולי,
להבליט את היחס המועדף שנתן
שלמה לבניית בית המקדש,
בהקדמתו וגם בזירוז עבודתו ,שכן
בנייתו יותר מורכבת ,ובכל זאת
הסתיימה בכמחצית ממספר שנות
בניית בית המלוכה
שלמה המלך נושא תפלה ארוכה
ובה בקשות רבות להטיב לעם
ישראל ולענות להם בעת צרה.
אך ,ראשית ,מזכיר הוא את שבחו
מֹוך ֱא'ל ִֹּּהים,
של הקב"הֵ " :איןָ -כ ָ
ָארץ ִּמ ָת ַחת
ַב ָּׁש ַמיִּם ִּמ ַמ ַעל ,ו ְַעלָ -ה ֶ
וכו'" וכך הוא גם בסדר תפלת
"עמידה" שתקנו לנו אנשי כנסת
הגדולה :תחילה שבח ואחר כך
בקשת צרכים

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

כוחם של
נביאים:
היתר לחגוג
חנוכת
המקדש
ביום
כיפורים!

ח:
ַעש ְשלֹּמֹּה ָב ֵעת ַה ִּהיא
" ַוי ַ
יִּש ָר ֵאל ִּעמֹו
סה-סו ֶאת ֶה ָחג וְ ָכל ְ
ָק ָהל ָג ֹול ִּמ ְלבֹוא ֲח ָמת ַע
ַחל ִּמ ְצ ַריִּםִּ ,ל ְפנֵי ה'
נַ
ָמים,
ִּש ְב ַעת י ִּ
ֱא'ל ֵֹּהינּו,
ַאר ָב ָעה ָע ָשר
ָמיםְ ,
וְש ְב ַעת י ִּ
ִּ
יֹוםַ .ביֹום ַה ְּׁש ִּמינִּי ִּש ַלח
ֶאתָ -ה ָעם ,וַיְ ָב ְרכּו ֶאת-
יהם,
ָאה ֵל ֶ
ַה ֶמ ֶל ְך; ַוי ְֵלכּו ְל ֳּ
וְטֹובי ֵלבַ ,על ָכל-
ֵ
ְש ֵמ ִּחים
טֹובה ֲא ֶשר ָע ָשה ה' ְל ָ וִּ
ַה ָ
יִּש ָר ֵאל ַעמֹו"
ּול ְ
ַע ְבדֹוְ ,

קידוש ה':
חכמת המלך
שהיא
בברכת ה'
מקרינה אף
על אומות
העולם

י:ו-ט

ֹּאמר ֶאלַ -ה ֶמ ֶל ְך ...יְ ִּהי
" ַות ֶ
רּוך ֲא ֶשר ָחפֵץ
יך ָב ְ
ה' ֱא'ל ֶֹּה ָ
יִּש ָר ֵאל,
ְב ָך ְל ִּת ְת ָך ַעל ִּכ ֵסא ְ
יִּש ָר ֵאל
ַאה ַבת ה' ֶאתְ -
ְב ֲ
ְל ֶמ ֶל ְך,
ימ ָך
ְלע ָֹּלםַ ,ויְ ִּש ְ
ּוצ ָ ָקה"
ַלעֲשֹות ִּמ ְש ָפט ְ

שלמה המלך חגג את חנוכת
המקדש במשך שבעה ימים,
שבהם היה כלול יום כפור .חז"ל
במסכת מועד קטן (ט:א) דנים
בענין ומגיעים למסקנה שהוראת
שלמה היתה נכונה ואף קבלה
הסכמה משמים.
סיפור הענין בא ,אולי ,ללמדנו מה
כוחם של נביאי האמת העושים
דבר ה' ,שאם יש "הוראת שעה"
לאכול ביום כפור ,שומעים להם!
(דוגמת שחיטת חוץ של אליהו
בהר הכרמל שגם היא היתה
ב"הוראת שעה")
מלכת שבא מבקרת בירושלים,
שלמה
מחכמת
מתפעלת
ומעשייתו הרבה ומבטאת זאת
בברכה לה' " ֲא ֶשר ָח ֵפץ ְב ָךְ ,ל ִּת ְת ָך
יִּש ָר ֵאל" .זהו קידוש ה'
ַעלִּ -כ ֵסא ְ
גדול!

כשעושים
רצון ה'-אין
מעצור
לשפע!

י:כז

ַיִּתן ַה ֶמ ֶל ְך ֶאת ַה ֶכ ֶסף
"ו ֵ
וְאת
ירּוש ַלִּם ָכ ֲא ָבנִּים; ֵ
ִּב ָ
ָתן ַכ ִּּׁש ְק ִּמים
ָה ֲא ָר ִּזים ,נ ַ
ֲא ֶשר ַב ְּׁש ֵפ ָלה ָלרֹּב"

סיפור פרטי העושר בימי שלמה
בא ללמדנו שאין מעצור לה'
לרמת העושר אליה יכול להגיע
האדם ,אלא שזה יכול להיות
"חרב פיפיות" .אם לא ישמרו את
מצוות ה' יהפך העושר לאבן נגף
ולמכשול בעבודת ה'
שלמה נהג בסגנון מלכותי עשיר
רבה כסף ,סוסים ונשים,
ביותרִ :ה ָ
ואכן הכתוב מעיד על התוצאה
ָשיו ִהטּו ֶאת-
מריבוי הנשים  :נ ָ
ְל ָבבֹו" ,עד כדי הרעה במצבו
ַעש ְשלֹּמֹּה
הרוחני של שלמהַ " :וי ַ
ָה ַרעְ ,ב ֵעינֵי ה' " (יא:ו)

י:
ַיִּתן ַה ֶמ ֶל ְך ֶאת ַּה ֶכ ֶסף
ו ֵ
אי עמידה
ּומֹוצא
ָ
ירּוש ַלִּם ָכ ֲא ָבנִּים...
כז-כט ִּב ָ
בנסיון:
שלמה המלך יא:
ּסּוסים ֲא ֶשר ִּל ְשלֹּמֹּה,
ַּה ִ
א-ד
ַת ֵצא
ֲלה ו ֵ
ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם; ַ ...ו ַתע ֶ
עובר על
ֶמ ְר ָכ ָבה ִּמ ִּמ ְצ ַריִּםְ ,ב ֵשש
איסורי
ֵמאֹות ֶכ ֶסף ,וְסּוס ַב ֲח ִּמ ִּּׁשים
חוקת המלך
ְשלֹּמֹּה,
ּומָאה ...וְ ַה ֶמ ֶל ְך
ֵ
כסף,
בריבוי
ָכ ִּריֹות ַרבֹות
ָשים נ ְ
ָאהב נ ִּ
ַ
סוסים
מֹוא ִּביֹות
ֲ
וְאת ַ -בתַ -פ ְרעֹּה:
ֶ
ונשים!
ַע ֳּמנִּיֹות ֲא ִֹּּמיֹּתֵ ,צ ְ נִּ יֹּת
ָאמר
ִּח ִּתיֹּתִּ .מןַ -הגֹויִּם ֲא ֶשר ַ
יִּש ָר ֵאל לֹּא ָתבֹּאּו
ה' ֶאלְ -בנֵי ְ
ָב ֶהם וְ ֵהם לֹּא ָיבֹּאּו ָב ֶכם,
ָאכן יַטּו ֶאתְ -ל ַב ְב ֶכם ַא ֲח ֵרי
ֵ
ָד ַבק
ָב ֶהם
יהם,
ֱאל ֵֹּה ֶ
ַאה ָבה .וַיְ ִּהי-לֹו
ְל ֲ
ְשלֹּמֹּה,
ָשיםָ ,שרֹות ְש ַבע ֵמאֹות,
נִ
ּופ ַלגְ ִּשיםְ ,שלֹּש ֵמאֹות; ַויַטּו
ִּ
ָשיוֶ ,אתִּ -לבֹו .וַיְ ִּהיְ ,ל ֵעת
נָ
ָשיו ִהטּו
ִּז ְקנַת ְשלֹּמֹּה ,נ ָ
ֶאתְ -ל ָבבֹוַ ,א ֲח ֵרי ֱאל ִֹּּהים
ֲא ֵח ִּרים; וְ לֹּא ָהיָה ְל ָבבֹו
ָש ֵלם ִּעם ה' ֱא'ל ָֹּהיוִּ ,כ ְל ַבב
ָאביו"
ָדוִּי ִּ

המידה/הערך

"עברה
גוררת
עברה" (אבות

המקור
פרק ופסוק

יא:
ז-ח

ד:ב)

עצת זקנים:
בנין
עצת ילדים:
סתירה

יב:
ו-יג

"עצת ה'
היא תקום"

יב:
יג-טו

(תהלים,
יט:כא)
(רחבעם מקבל
את עצת
הילדים ודוחה
עצת הזקנים)

הבחירה ביד
האדם באיזו
דרך ילך גם
אם הוא
צדיק בן
רשע –
(אסא ,נכד
מעכה)

המידה/הערך

טו:
י-יא,
יג

"ָאז יִּ ְבנֶה ְשלֹּמֹּה ָב ָמה,
ִּל ְכמֹוש ִּש ֻׁקץ מֹוָאבָ ,ב ָהר
רּוש ָלִּם;
ֲא ֶשר ַעלְ -פנֵי יְ ָ
ּולמ ֶֹּל ְךִּ ,ש ֻׁקץ ְבנֵי ַעמֹון .וְ ֵכן
ְ
ָכ ִּריֹות,
ָשיו ַהנ ְ
ָע ָשהְ ,ל ָכל-נ ָ
ַבחֹות,
ּומז ְ
ְ
ַמ ְק ִּטירֹות
יהן"
ֵלאל ֵֹּה ֶ
ָעץ ַה ֶמ ֶל ְך ְר ַח ְב ָעםֶ ,את
" וַיִּ ּו ַ
ַה ְּז ֵקנִּים ֲא ֶשר ָהיּו ע ְֹּמ ִּ ים
ָאביוִּ ,ב ְהיֹּתֹו
ֶאת ְפנֵי ְשלֹּמֹּה ִּ
ַאתם
ֶ
יך
ַחיֵ ,לאמֹּרֵ :א ְ
נֹוע ִּצים ְל ָה ִּשיב ֶאת ָה ָעם
ָ
ֲצת
ַהּזֶה ָד ָברוַ ...ו ַי ֲעזֹּב ֶאת ע ַ
ָעץ
ַה ְּז ֵקנִּיםֲ ,א ֶשר יְ ָעצֻׁהּו; וַיִּ ּו ַ
יְל ִּ ים ֲא ֶשר ָג ְ לּו ִּאתֹו,
ֶאת ַה ָ
ֲא ֶשר ָהע ְֹּמ ִּ ים ְל ָפנָיו וכו' "
ַען ַה ֶמ ֶל ְך ֶאת ָה ָעם,
" ַוי ַ
ֲצת
ָק ָשה; ַו ַי ֲעזֹּב ֶאת ע ַ
יְעצֻׁהּו .וַיְ ַ ֵבר
ַה ְּז ֵקנִּיםֲ ,א ֶשר ָ
יְל ִּ ים
ֲצת ַה ָ
יהםַ ,כע ַ
ֲא ֵל ֶ
ֶאת
ָאבי ִּה ְכ ִּבי
ִּ
ֵלאמֹּר,
ַאנִּ י א ִֹּּסיף ַעל
ֻׁל ֶכם ,ו ֲ
עְ
יִּסר ֶא ְת ֶכם
ָאבי ַ
ִּ
ֻׁל ֶכם;
עְ
ַסר ֶא ְת ֶכם
ַאנִּ יֲ ,אי ֵ
ּׁשֹוטים ,ו ֲ
ַב ִּ
ָב ַע ְק ַר ִּבים .וְ לֹּא ָש ַמע ַה ֶמ ֶל ְך
יְתה ִּס ָבה,
ֶאל ָה ָעםִּ :כי ָה ָ
ֵמ ִּעם ה'ְ ,ל ַמ ַען ָה ִּקים ֶאת
ְד ָברֹו ֲא ֶשר ִּד ֶבר ה' ְב ַי
ָר ְב ָעם
ֲא ִּחיָה ַה ִּּׁשילֹּנִּיֶ ,אל י ָ
ֶבן נְ ָבט"
וְַאחת ָשנָה ָמ ַל ְך
וְַאר ָב ִּעים ַ
" ְ
ֲכה
וְשם ִּאמֹוַ ,מע ָ
ירּוש ָלִּם; ֵ
ִּב ָ
ָאסא
ָ
ַעש
ישלֹוםַ .וי ַ
ַבתֲ -א ִּב ָ
ָשר ְב ֵעינֵי ה'ְ ,כ ָ וִּ
ַהי ָ
ֲכה ִּאמֹו,
ָאביו ...וְ גַם ֶאת ַמע ָ
ִּ
ירהֲ ,א ֶשר ָע ְש ָתה
ַיְס ֶר ָה ִּמגְ ִּב ָ
ו ִּ
ִּמ ְפ ֶל ֶצת ָל ֲא ֵש ָרה; וַיִּ ְכרֹּת
ַיִּשרֹּף
ָאסא ֶאת ִּמ ְפ ַל ְצ ָתּה ,ו ְ
ָ
ַחל ִּק ְ רֹון"
ְבנ ַ

המקור

הרחבה/הערות

תחילה עבר על "לא ירבה לו
נשים" ומתוך זה בא לבנות במות
לעבודה זרה של נשותיו ,מתוך
שייחס להן כבוד

רחבעם העדיף את עצת הילדים
על פני עצת הזקנים ,אף שאביו
שלמה נועץ היה בזקנים .בכך עבר
גם על "שאל אביך ויגדך זקניך
ויאמרו לך"

הקב"ה מסבב הסיבות ומאחר
והחליט להעניש את בן שלמה,
סבב את הדברים כך שיקבל
רחבעם את עצת הילדים וידחה
את עצת הזקנים ובכך עורר את
כעס העם עד למרידה בו

הזכיר הכתוב את שם אמו (סבתו)
של אסא ללמדנו שאף שעבדה
עבודה זרה לא למד ממעשיה ,ואף
ביער את העבודה זרה שעשתה
וסילק אותה מהשפעה על העם
(עפ"י רלב"ג)

הרחבה/הערות

פרק ופסוק

עונש על
בטחון
בגויים-אסא
חלה ברגליו
על פנייתו
למלך ארם

טו:
יח-יט
כג

מידה כנגד
מידה

טז:
יא-יב

נתינה של
האדם מזכה
בברכת ה'
שתחול עליו

יז:
יג-יד

ָאסא ֶאתָ -כלַ -ה ֶכ ֶסף
ַיִּקח ָ
"ו ַ
אֹוצרֹות
נֹות ִּרים ְב ְ
ָהב ַה ָ
וְ ַהּז ָ
אֹוצרֹות ֵבית
וְאתְ -
ֵבית ה'ֶ ,
ַיִּתנֵם ְב ַי -
(ה ֶמ ֶל ְך) ,ו ְ
מלך ַ
ַיִּש ָל ֵחם ַה ֶמ ֶל ְך ָא ָסא
ֲב ָ יו; ו ְ
עָ
ֶאלֶ -בןֲ -ה ַ ֶבןַ -ט ְב ִּרמֹּן ֶבן-
ֶח ְזיֹון ֶמ ֶל ְך ֲא ָרםַ ,הי ֵֹּשב
ְב ַ ֶמ ֶשקֵ ,לאמֹּרְ .ב ִּרית ֵבינִּי
יך;
ָאב ָ
ּובין ִּ
ָאבי ֵ
ֶךֵ ,בין ִּ
ּובינ ָ
ֵ
ִּהנֵה ָש ַל ְח ִּתי ְל ָך ש ַֹּח ֶ ,כ ֶסף
ית ָך
ָהבֵ ,ל ְך ָה ֵפ ָרה ֶאת ְב ִּר ְ
וְ ז ָ
יִּש ָר ֵאל,
ֶאת ַב ְע ָשא ֶמ ֶל ְך ְ
ֲלה ֵמ ָע ָליַ ...רק ְלעֵת
וְ ַיע ֶ
ִּז ְקנָתֹוָ ,ח ָלה ֶאת ַרגְ ָליו"
"וַיְ ִּהי ְב ָמ ְלכֹו ְכ ִּש ְבתֹו ַעל-
ִּכ ְסאֹוִּ ,ה ָכה ֶאתָ -כלֵ -בית
ַב ְע ָשא לֹּא ִּה ְש ִּאיר לֹו ַמ ְש ִּתין
ֹּא ָליו
וְ ג ֲ
ְב ִּקיר;
ַש ֵמ ִּז ְמ ִּרי ֵאת ָכל
וְ ֵר ֵעהּוַ .וי ְ
ֵבית ַב ְע ָשאִּ ,כ ְ ַבר ה' ֲא ֶשר
ִּד ֶבר ֶאלַ -ב ְע ָשאְ ,ב ַי יֵהּוא
ָביא".
ַהנ ִּ
יה ֵא ִּליָהּו ַאל
ֹּאמר ֵא ֶל ָ
" ַוי ֶ
ֲשי ִּכ ְ ָב ֵר ְך;
יר ִּאי ,ב ִֹּּאי ע ִּ
ִּת ְ
ֲשי ִּלי ִּמ ָּׁשם ֻׁעגָה ְק ַטנָה
ַאך ע ִּ
ְ
וְל ְך
הֹוצאת ִּליָ ,
ָב ִראשֹנָה ,וְ ֵ
ַאחרֹנָהִּ .כי
ֲשי ָב ֲ
ֵך ַתע ִּ
וְל ְבנ ְ
ִּ
יִּש ָר ֵאל,
ָאמר ה' ֱא'ל ֵֹּהי ְ
כֹּה ַ
ַה ֶק ַמח לֹּא ִּת ְכ ָלה,
ַכ
וְ ַצ ַפ ַחת ַה ֶּׁש ֶמן לֹּא ֶת ְח ָסר:
ֶשם
(תת )-ה' ג ֶ
ַע יֹום תתן ֵ
ַעלְ -פנֵי ָה ֲא ָ ָמה"

אסא אמנם "עשה הישר בעיני ה'
" ,אך בפנותו למלך ארם לבקשת
עזרה ולא בטח בה' ,חטא וכך
אמנם מוכיחו הנביא חנני (דהי"ב,
ֹּאמר ֵא ָליוְ ,ב ִּה ָּׁש ֶע ְנ ָך
טז:ז-י) ַ " :וי ֶ
ְת ַעל ה'
נִּש ַענ ָ
ַעלֶ -מ ֶל ְך ֲא ָרם ְולֹּא ְ
נִּמ ַלט ֵחיל ֶמ ֶל ְך-
יךַ ,עלֵ -כן ְ
ֱאל ֶֹּה ָ
ֲא ָרםִּ ,מ ָי ֶ ך.".זהו עונש נוסף
לחולי ברגליו (עפ"י רלב"ג)

בעשא היכה את בית ירבעם לא
על פי מצוות ה' ולא מדרכי
המלכים ,לכן נענש שזמרי הכה
אותו ואת ביתו מכה קשה ,דוגמת
המכה שהכה הוא את בית ירבעם
(עפ"י רלב"ג)
הדגשת אליהו לאלמנה הצרפתית
להגיש לו תחילה דבר מאפה ,באה
כדי שהברכה תחול בנותר ,אחר
טעימתו (עפ"י רלב"ג)

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

הרחבה/הערות

על הצדיקים יז:יח

ֹּאמרֶ ,אלֵ -א ִּליָהּוַ ,מהִּ -לי כל עוד לא הגיע אליהו הנביא
" ַות ֶ
את לבית האלמנה ,לא התייסרה ,כי
ָל ְךִּ ,איש ָה ֱא'ל ִֹּּהיםָ :ב ָ
וָ
ֶאת-עֲוֹּנִּ י ,נחשבה לצדיקה ביחס לאנשי
ְל ַה ְז ִּכיר
ֵא ַלי
מקומה ,אך בהגיעו לביתה ירדה
ּול ָה ִּמית ֶאתְ -בנִּי"
ְ
מעלתה בפני הקב"ה ודקדק ה'
עמה בהענישו אותה (עפ"י
"מצודת דוד")

יז:כד

בנס כד הקמח וצפיחית השמן
חשבה אולי שאליהו הנביא
"העתיק" מופת זה מנביא אחר,
אך עתה ,לאחר שהחיה את בנה,
התאמתה בעיניה אישיותו כנביא
אמת (עפ"י רלב"ג)
חשיבות גדולה יש לתפלה רצופה
ללא כל הפסקה .לכן שלח אליהו
את נערו לראות מדי פעם אם
עלה ענן ,אך הוא עצמו המשיך
להתפלל ללא הפסקה (עפ"י
רלב"ג)

לדקדק
במעשיהם

( – האלמנה
מתלוננת בפני
אליהו על
הקפדת ה'
עליה
לאחרונה)

התחזקות
באמונה
באיש כנביא
ה'
התפלה
צריכה
להיות
רצופה

יח:

מב-מד

"אין סומכים יט:ב-
ג
על הנס"
(ירושלמי,
שקלים ,ו:ג)

ֶאל-
ָה ִּא ָּׁשה,
ֹּאמר
" ַות ֶ
ֵא ִּליָהּוַ ,ע ָתה זֶה ָי ַ ְע ִּתיִּ ,כי
ָאתה; ּו ְ ַבר-
ִּאיש ֱא'ל ִֹּּהים ָ
יךֱ ,א ֶמת"
ה' ְב ִּפ ָ
ַאחָאבֶ ,ל ֱאכֹּל
ְ
ֲלה
" ַו ַיע ֶ
וְא ִּליָהּו ָע ָלה ֶאל-
וְל ְשתֹות; ֵ
ִּ
ַאר ָצה,
רֹּאש ַה ַכ ְר ֶמל ,וַיִּ גְ ַהר ְ
ֹּאמר
ָשם ָפנָיוֵ ,בין ִּב ְר ָכוַ .וי ֶ
ַוי ֶ
ֲלה-נָא ַה ֵבט
ֶאלַ -נעֲרֹו ,ע ֵ
ַבטַ ,ויֹּא ֶמר
ַעל ַוי ֵ
ֶד ֶר ְך-יָםַ ,וי ַ
ֹּאמרֻׁ ,שב
אּומה; ַוי ֶ
ֵאין ְמ ָ
ֶש ַבע ְפ ָע ִּמים .וַיְ ִּהי ַב ְּׁש ִּב ִּעית,
ֹּאמר ִּהנֵה ָעב ְק ַטנָה ְכ ַכף
ַוי ֶ
ֹּאמר,
ִּאיש ,ע ָֹּלה ִּמ ָים; ַוי ֶ
ַאחָאב ֱאסֹּר
ֲלה ֱאמֹּר ֶאל ְ
עֵ
ָשם".
ֲצ ְר ָכה ַהג ֶ
ָר  ,וְ לֹּא ַיע ָ
וֵ
ָאךֶ ,אל
ֶבל ַמ ְל ְ
ַת ְש ַלח ִּאיז ֶ
"ו ִּ
ֵא ִּליָהּו ֵלאמֹּר :כֹּה ַיעֲשּון
יֹוספּוןִּ ,כי
ִּ
ֱא'ל ִֹּּהים ,וְ כֹּה
ָאשים ֶאת נ ְַפ ְש ָך,
ָכ ֵעת ָמ ָחר ִּ
ַרא,
ֵמ ֶהםַ .וי ְ
ַאח
ַ
ֶפש
ְכנ ֶ
ֵל ְך ֶאל-נ ְַפשֹוַ ,ו ָיבֹּא,
ָקם ַוי ֶ
ַוי ָ
ְב ֵאר ֶש ַבע ֲא ֶשר ִּליהּו ָ ה;
ַו ַינַח ֶאתַ -נעֲרֹו ָשם"

כאשר שלחה איזבל לאליהו את
אזהרתה שתפגע בו ,ברח מיד
לבאר שבע ונמלט ,ולא סמך על
נס שה' יציל אותו באיזושהי דרך
(עפ"י רלב"ג)

המידה/הערך

"גדול
שימושה
יותר
מלמודה"

המקור
פרק ופסוק

יט:
כא

ַיִּקח ֶאת
ַאח ָריו ו ַ
" ַו ָי ָשב ֵמ ֲ
ּוב ְכ ִּלי
ַיִּז ָב ֵחהּוִּ ,
ֶצ ֶמ ַה ָב ָקר ו ְ
יִּתן
ַה ָב ָקר ִּב ְּׁש ָלם ַה ָב ָשרַ ,ו ֵ
ֵל ְך
ָקםַ ,וי ֶ
ֹּאכלּו; ַוי ָ
ָל ָעםַ ,וי ֵ
ַיְש ְר ֵתהּו".
ַאח ֵרי ֵא ִּליָהּו ו ָ
ֲ

כ:יא

ֹּאמר
יִּש ָר ֵאל ַוי ֶ
ַען ֶמ ֶל ְךְ -
" ַוי ַ
יִּת ַה ֵלל חֹּגֵר
ַד ְברּוַ ,אלְ -
ִּכ ְמ ַפ ֵת ַח"

(ברכת ,ז:ב)

"אל יתהלל
חוגר
כמפתח"

כ:
שיעור
ָאמרּו
ְ
וְע ְב ֵ י ֶמ ֶל ְך ֲא ָרם
ַ
ָה ִּרים
ֱאל ֵֹּהי
באמונה  -ה' כג,כח ֵא ָליו,
יהםַ ,עלֵ -כןָ ,ח ְזקּו
ֱאל ֵֹּה ֶ
הוא א'להי
נִּל ֵחם ִּא ָתם
אּולםָ ,
ִּמ ֶמנּו; וְ ָ
השמים
ֶחזַק
ַב ִּמישֹור ִּאם לֹּא נ ֱ
והארץ
ִּאיש
וַיִּ גַש
ֵמ ֶהם...
ֹּאמר ֶאל ֶמ ֶל ְך
ָה ֱא'ל ִֹּּהיםַ ,וי ֶ
ָאמר ה'
ֹּאמר כֹּה ַ
יִּש ָר ֵאלַ ,וי ֶ
ְ
ָאמרּו ֲא ָרם ֱאל ֵֹּהי
ַען ֲא ֶשר ְ
יַ
ֲמ ִּקים
ָה ִּרים ה' ,וְ לֹּא ֱאל ֵֹּהי ע ָ
ָת ִּתי ֶאתָ -כלֶ -ה ָהמֹון
הּוא וְ נ ַ
ַה ָג ֹול ַהּזֶה ְב ָי ֶ ָך ,וִּי ַ ְע ֶתם
ִּכיֲ -אנִּי ה'".
ניצול אכזרי כ:
ֲב ָ יוִּ ,הנֵה-
ֹּאמרּו ֵא ָליו ע ָ
ַוי ְ
של רחמנות לא-לב נָא ָש ַמ ְענּוִּ ,כי ַמ ְל ֵכי ֵבית
יִּש ָר ֵאל ִּכיַ -מ ְל ֵכי ֶח ֶס ֵהם;
ְ
ישראל
ימה נָא ַש ִּקים ְב ָמ ְתנֵינּו
ָש ָ
נ ִּ
ֵצא ֶאל-
ֹּאשנּו ,וְ נ ֵ
ַח ָב ִּלים ְבר ֵ
וֲ
אּולי יְ ַחיֶה
ַ
יִּש ָר ֵאל,
ֶמ ֶל ְך ְ
ַש ִּקים
ַחגְ רּו
ֶאת-נ ְַפ ֶש ָךַ .וי ְ
ַח ָב ִּלים
וֲ
ֵיהם
ְב ָמ ְתנ ֶ
יהםַ ,ו ָיבֹּאּו ֶאלֶ -מ ֶל ְך
אש ֶ
ְב ָר ֵ
ֹּאמרּוַ ,ע ְב ְד ָך ֶבן-
יִּש ָר ֵאלַ ,וי ְ
ְ
ָאמר ְת ִּחי-נָא נ ְַפ ִּשי"
ַ
ֲה ַ

הרחבה/הערות

אלישע הזדרז ומיד כשהבין את
הרמז בהשלכת האדרת על ידי
אליהו ,רץ לשרתו ,שהרי "גדול
שמושה יותר מלימודה"" ,כי
המשרת הוא תמיד עם הרב ורואה
מנהגו ושומע דבריו תמיד ,וילמד
יותר ממה שילמד התלמיד שאינו
משרת" (עפ"י רלב"ג)
תגובת אחאב לאיום של מלך ארם
המתרברב – התהילה היא למי
שכבר פותח את חגורת חלציו
בעקבות הנצחון במלחמה ,ולא
למי שרק עתה חוגר אותה
ומתארגן לקרב
האמונה האלילית מיחסת כוחות
לאלים שונים .יש אל הרים ויש
אל המישור או העמקים .הנביא
מכריז שה' יוכיח לכל כי הוא
השליט היחיד גם בהרים וגם
בעמקים

מאז ומתמיד ידעו הגויים שישראל
רחמנים הם .הם גם ניצלו את
רחמנותם והביאו צרות רבות עקב
כך .כעת גם בני ארם מנצלים זאת
ומבקשים את מלך ישראל לרחם
עליהם

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

כשלון מלך
ישראל -
מרחם על
אכזרים

כ:לב

ָאחי
ִּ
ֹּאמר ַהעֹו ֶ נּו ַחי,
" ַוי ֶ
הּוא"

"הקנאה
והתאוה
והכבוד
מוציאין את
האדם מן
העולם"

כא:
א-טז

ַאחר ַה ְד ָב ִּרים ָה ֵא ֶלה,
וַיְ ִּהיַ ,
אלי,
ֶכ ֶרם ָהיָה ְלנָבֹות ַהיִּזְ ְר ֵע ִּ
יכל
יִּז ְר ֶעאל ֵא ֶצל ֵה ַ
ֲא ֶשר ְב ְ
ַאחָאבֶ ,מ ֶל ְך ש ְֹּמרֹון .וַיְ ַ ֵבר
ְ
ַאחָאב ֶאל-נָבֹות ֵלאמֹּר
ְ
וִּיהיִּ -לי
ְתנָה ִּ -לי ֶאתַ -כ ְר ְמ ָך ִּ
ָרקִּ ,כי הּוא ָקרֹוב ֵא ֶצל
ְלגַן-י ָ
וְא ְתנָה ְל ָך ַת ְח ָתיו,
יתיֶ ,
ֵב ִּ
ֶכ ֶרם טֹוב ִּמ ֶמנּו; ִּאם טֹוב
ֶיךֶ ,א ְתנָהְ -ל ָך ֶכ ֶסף
ְב ֵעינ ָ
ַיִּש ְלחּוֶ ,אל-
ְמ ִּחיר זֶה  ...ו ְ
ֶבל ֵלאמֹּרֻׁ :ס ַקל נָבֹות,
ִּאיז ֶ
ֶבל,
ַו ָימֹּת .וַיְ ִּהי ִּכ ְשמ ַֹּע ִּאיז ֶ
ַו ָימֹּת;
נָבֹות
ִּכיֻׁ -ס ַקל
ַאחָאב,
ֶבל ֶאל ְ
ֹּאמר ִּאיז ֶ
ַות ֶ
קּום ֵרש ֶאת ֶכ ֶרם נָבֹות
אלי ֲא ֶשר ֵמ ֵאן ָל ֶתת
ַהיִּ ְז ְר ֵע ִּ
ְל ָך ְב ֶכ ֶסף ִּכי ֵאין נָבֹות ַחי,
ַאחָאב
ִּכיֵ -מת .וַיְ ִּהי ִּכ ְשמ ַֹּע ְ
ַאחָאב,
ָקם ְ
ִּכי ֵמת נָבֹות; ַוי ָ
נָבֹות
ֶאלֶ -כ ֶרם
ָל ֶר ֶ ת
אלי ְל ִּר ְשתֹו"
יִּז ְר ֵע ִּ
ַה ְ
וְ ִּ ַב ְר ָת ֵא ָליו ֵלאמֹּר ,כֹּה
ָאמר ה'ֲ ,ה ָר ַצ ְח ָת ,וְ גַם-
ַ
ָר ְש ָת; וְ ִּ ַב ְר ָת ֵא ָליו ֵלאמֹּר,
יָ
ָאמר ה'ִּ ,ב ְמקֹום ֲא ֶשר
כֹּה ַ
ָל ְקקּו ַה ְכ ָל ִּבים ֶאתַ -דם
נָבֹותָ ,ילֹּקּו ַה ְכ ָל ִּבים ֶאת-
ָאתה .
ָד ְמ ָך ַגםָ -

(אבות ,ד:כא)

מדה כנגד
מדה

כא:
יט,
כב:
לח,
מל"ב
ט:
לו-לז

הרחבה/הערות

למרבה הצער ,לא למד אחאב לא
מפרשת הגבעונים עם יהושע ולא
מפרשת שאול עם אגג ...על כך
"כל שנעשה
אמר רבי אלעזר:
רחמן על האכזרי ,לסוף נעשה
אכזר על הרחמנים ")מדרש
תנחומא ,מצורע ,סימן א(
אחאב המלך לא הסתפק ב"היכל
אחאב" ,אלא נתן עינו בכרם נבות
שכנו ,ולא נחה דעתו עד שבאה
איזבל אשתו בעצתה הארורה
להעביר את הכרם לבעלותו של
אחאב על ידי ביום משפט ֶרשע.
וכך בשיתוף פעולה זדוני של
שניהם הביאו לרצח נבות וגזלו
את כרמו.

סופו של אחאב וביתו ואשתו היה
מר ונבזה ,כראוי לרשעים כאלה:
על אחאב ואיזבל נגזר למות
בבזיון כעונש על המתת נבות
בבזיון

המידה/הערך

המקור
פרק ופסוק

הרחבה/הערות

ערכה של
חרטה

כא:
ַאחָאב ֶאת-
ְ
וַיְ ִּהי ִּכ ְשמ ַֹּע
ַיִּק ַרע
כז-כט ַה ְד ָב ִּרים ָה ֵא ֶלה ,ו ְ
ָשם ַשק ַעל ְב ָשרֹו,
ְב ָג ָ יוַ ,וי ֶ
ַויָצֹום; וַיִּ ְש ַכב ַב ָשקַ ,ויְ ַה ֵל ְך
ַאט .וַיְ ִּהי ְד ַבר-ה' ֶאלֵ -א ִּליָהּו
יתִּ ,כי
ַה ִּת ְש ִּביֵ ,לאמֹּרֲ .ה ָר ִּא ָ
ַען ִּכי
ַאחָאב ִּמ ְל ָפנָי; י ַ
נִּ ְכנַע ְ
ָאבי ָה ָר ָעה
נִּ ְכנַע ִּמ ָפנַי ,לֹּא ִּ
ָאביא
ִּ
ימי ְבנֹו,
ָמיוִּ ,ב ֵ
ְבי ָ
ָה ָר ָעה ַעל ֵביתֹו"
כב:
ָאך ֲא ֶשר ָה ַל ְך ִּל ְקרֹּא
וְ ַה ַמ ְל ְ
כז
יג-
יכיְ הּוִּ ,ד ֶבר ֵא ָליו ֵלאמֹּר,
ִּמ ָ
יאים ֶפה
ִּהנֵה נָא ִּד ְב ֵרי ַהנְ ִּב ִּ
ֶא ָח טֹוב ֶאלַ -ה ֶמ ֶל ְך; יְ ִּהי נָא
ַאח
בריך ( ְ ָב ְר ָך)ִּ ,כ ְ ַבר ַ
ֹּאמר
ֵמ ֶהם וְ ִּ ַב ְר ָת טֹובַ .וי ֶ
יכיְ הּוַ :חי-ה' ִּכי ֶאתֲ -א ֶשר
ִּמ ָ
ֹּאמר ה' ֵא ַלי ,אֹּתֹו ֲא ַ ֵבר...
י ַ
רּוח ֶש ֶקר
ָתן ה' ַ
וְע ָתהִּ ,הנֵה נ ַ
ַ
יך ֵא ֶלה; ַוה'
יא ָ
ְב ִּפיָ ,כל נְ ִּב ֶ
יך ָר ָעה וכו' "
ִּד ֶבר ָע ֶל ָ

כששמע אחאב את הגזרה הקשה
עליו ועל ביתו התחרט והדבר
התקבל אצל ה' להקל מעונשו,
ללמדנו שדלתי תשובה לא נעולים
גם בפני רשעים

קידוש ה'
ברבים
(נאמנות
מיכיהו
לתפקידו)

מיכיהו סרב לומר "נבואה" בשם
ה' כדברי נביאי השקר ,אלא
הצהיר שיאמר רק מה שיורשה
לומר על ידי ה' .בתחילה אמר
בהיתול דברים דומים לדברי נביאי
השקר ,אך אחר תביעת המלך
יהושפט ,גילה שנבואת האמת
היא הפוכה מדברי נביאי השקר.
הוא אף עמד על דבריו מול צדקיה
נביא השקר ומול דברי מלך
ישראל ,ללא פחד מעונש

ערכים ומדות בנביאים ראשונים  -ספר מלכים ב'
בחסדי הי"ת – יצחק עמראני
המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

חילול ה' –
עונש מוות

א:
ב-ד,
יז

קידוש ה'
לעיני כל

א:
ט-יד

שמירה על
סוד

ב:ג

וַיִּ פֹּל ֲא ַח ְזיָה ְב ַע ַה ְש ָב ָכה,
ָחל;
ֲליָתֹו ֲא ֶשר ְבש ְֹּמרֹון ַוי ַ
ַבע ִּ
ֹּאמר
ָאכיםַ ,וי ֶ
ַיִּש ַלח ַמ ְל ִּ
ו ְ
ֲא ֵל ֶהם ְלכּו ִּ ְרשּו ְב ַב ַעל ְזבּוב
ֱאל ֵֹּהי ֶע ְקרֹוןִּ ,אם ֶא ְחיֶה,
ַאך ה' ִּד ֶבר
ּומ ְל ְ
ֵמ ֳּח ִּלי זֶהַ .
ֶאל ֵא ִּליָה ַה ִּת ְש ִּבי ,קּום ֲע ֵלה
ֶמ ֶל ְך
ַמ ְל ֲא ֵכי
ִּל ְק ַראת
ש ְֹּמרֹון; וְ ַ ֵבר ֲא ֵל ֶהם ֲה ִּמ ְב ִּלי
ַאתם
יִּש ָר ֵאלֶ ,
ֵאין א'ל ִֹּּהים ְב ְ
ה ְֹּל ִּכים ִּל ְ רֹּש ְב ַב ַעל ְזבּוב
ָאמר
וְל ֵכן ,כֹּה ַ
ֱאל ֵֹּהי ֶע ְקרֹון ָ
ית ָּׁשם
ה' ַה ִּמ ָטה ֲא ֶשר ָע ִּל ָ
לֹּא ֵת ֵר ִּמ ֶמ ָנהִּ ,כי מֹות
ָמת
ֵל ְך ֵא ִּליָהַ ...וי ָ
ָתמּות; ַוי ֶ
ִּכ ְ ַבר ה' ֲא ֶשר ִּד ֶבר ֵא ִּליָהּו"
ַיִּש ַלח ֵא ָליו ַשר ֲח ִּמ ִּּׁשים,
"ו ְ
ַעל ֵא ָליו ,וְ ִּהנֵה
ַח ִּמ ָּׁשיו; ַוי ַ
וֲ
י ֵֹּשב ַעל-רֹּאש ָה ָהר ,וַיְ ַ ֵבר
ֵא ָליוִּ ,איש ָה ֱא'ל ִֹּּהים ַה ֶמ ֶל ְך
ִּד ֶבר ֵר ָ הַ .ו ַי ֲענֶה ֵא ִּליָהּו,
וַיְ ַ ֵבר ֶאל ַשר ַה ֲח ִּמ ִּּׁשים,
וְאם ִּאיש ֱא'ל ִֹּּהים ָאנִּ יֵ ,ת ֶר
ִּ
ֹּאכל
ֵאש ִּמןַ -ה ָּׁש ַמיִּם וְ ת ַ
ַת ֶר
יך; ו ֵ
וְאת ֲח ִּמ ֶּׁש ָ
א ְֹּת ָך ֶ
ֹּאכל
ֵאש ִּמן ַה ָּׁש ַמיִּ םַ ,ות ַ
וְאת ֲח ִּמ ָּׁשיו.וכו'
אֹּתֹו ֶ
יאים ֲא ֶשר
ֵצאּו ְבנֵי ַהנְ ִּב ִּ
" ַוי ְ
ישע,
ֶאלֱ -א ִּל ָ
ֵאל,
ֵבית
ֹּאמרּו ֵא ָליוֲ ,ה ָי ַ ְע ָת ִּכי
ַוי ְ
ֶיך
ַהיֹום ה' ל ֵֹּק ַח ֶאת ֲא ֹּנ ָ
ֹּאמר גַם ֲאנִּ י
ֹּאש ָך; ַוי ֶ
ֵמ ַעל ר ֶ
ָי ַ ְע ִּתיֶ ,ה ֱחשּו"

הרחבה/הערות

אחזיה שלח לשאול על מצבו
לאלהי עקרון .בכך זלזל ברבים
בכבוד ה' .ה' רואה בכך עברה
חמורה ומעניש אותו במיתה.
העברה של אחזיה נזכרת בפרקנו
שלש פעמים ,אף שלאחר הפעם
הראשונה ,ניתן היה להסתפק
בניסוח מקוצר ,כדי להראות עד
כמה חמורה העברה ועד כמה
חמור העונש לאחזיה שבא
בעקבותיה

כנגד חילול ה' שגרם אחזיה ,נגרם
קדוש ה' על ידי הפגיעה הקשה
של ה' בשליחי המלך אל אליהו:
שתי קבוצות של חמשים איש ,כל
אחת עם השר שלה ,מתו על ידי
אש שירדה מהשמים בדבר אליהו.

אלישע שומר בסוד את דבר עליית
אליהו העתידה בו ביום .המשנה
במסכת אבות (ב:ה) אומרת" :ואל
תאמר דבר שאי אפשר לשמוע,
שסופו להישמע" .כלומר ,אל
תקדים לומר דבר לאחרים ,גם אם
הוא אמור להיוודע להם ,מאוחר
יותר

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

ברוחניות,
אין
להסתפק
במועט

ב:ט

ָאמר
וְא ִּליָהּו ַ
"וַיְ ִּהי ְכ ָע ְב ָרםֵ ,
ֱשה
ישע ְשַאל ָמה ֶאע ֶ
ֶאל ֱא ִּל ָ
ָל ְך ְב ֶט ֶרם ֶא ָל ַקח ֵמ ִּע ָמ ְך;
יהי נָא ִּפי
ישע ,וִּ ִּ
אמר ֱא ִּל ָ
ַויֹּ ֶ
רּוח ָך ֵא ָלי"
ְשנַיִּם ְב ֲ

הרב חשוב
לתלמיד
כאב

ב:
יא-יב

ַב ְס ָע ָרה
ֵא ִּליָהּו
ַעל
" ַוי ַ
ר ֶֹּאה,
ישע
ֶא ִּל ָ
ַה ָּׁש ָמיִּם .ו ֱ
ָאבי ֶר ֶכב
ָאבי ִ
וְ הּוא ְמ ַצ ֵעק ִ
ּופ ָר ָשיו",
יִּש ָר ֵאל ָ
ְ

עמידה על
כבוד הנביא

ג:יד

ישעַ ,חי-ה'
ֹּאמר ֱא ִּל ָ
" ַוי ֶ
ְצ ָבאֹות ֲא ֶשר ָע ַמ ְ ִּתי ְל ָפנָיו,
הֹוש ָפט ֶמ ֶל ְך
ּולי ְפנֵי יְ ָ
ִּכי ל ֵ
ַאביט
יְ הּו ָ הֲ ,אנִּי נ ֵֹּשא ִּאם ִּ
וְאם ֶא ְר ֶא ָך"
יךִּ ,
ֵא ֶל ָ

נבואה מתוך ג:טו

וְע ָתהְ ,קחּו ִּלי ְמ ַנגֵן; וְ ָהיָה
" ַ
ַת ִּהי ָע ָליו ַי ה'
ְכ ַנגֵן ַה ְמ ַנגֵן ,ו ְ
"

ד:ד

ַר ְת ַה ֶד ֶלת ַב ֲע ֵ ְך
וְסג ְ
ּובאתָ ,
" ָ
ָצ ְק ְת ַעל ָכל
ּוב ַע ָבנַיִּ ְך ,וְ י ַ
ְ
ַה ֵכ ִּלים ָה ֵא ֶלה; וְ ַה ָמ ֵלא,
יעי"
ַת ִּס ִּ

שמחה

"אין הברכה
מצויה אלא
בדבר הסמוי
מן העין"

הרחבה/הערות

חז"ל לימדו אותנו להסתפק
במועט ואף אמרו (אבות ,ד:א):
"איזהו עשיר? השמח בחלקו".
בעניינים
אמורים
הדברים
חומריים ,אך ברוחניות יש ללמוד
מאלישע לבקש ולצפות ליותר,
ואף לפי שניים מהרב.
כבר בתורה מצאנו שבני משה
חשובים כבני אהרן" :אלה תולדות
אהרן ומשה" (במדבר ,ג:א) כי
אהרן לימדם תורה .ועל פסוק זה
אמר ר' שמואל בר נחמני
(בסנהדרין יט)" :כל המלמד את בן
חברו תורה ,מעלה עליו הכתוב
כאלו ילדו"
הנביא אלישע נענה לבקשת
יהושפט מלך יהודה ,אך אומר
במפורש למלך ישראל שאין ראוי
להענות לו ,כי פנה לנביאי שקר
ועליו למצוא מענה לבקשתו אצל
"נביאי אביך" או "נביאי אמך"
השמחה היא אחד התנאים
לקבלת הנבואה כדברי הרמב"ם
ז"ל (יסודי התורה ,ז:ח)ְ " :ש ֵאין
תֹוך ַע ְצבּות
שֹורה לֹּא ִּמ ְ
ָ
ַהנְ בּוָאה
תֹוך
תֹוך ַע ְצלּותֵ ,א ָלא ִמ ְ
וְ לֹּא ִּמ ְ
יאים,
יכ ְך ְבנֵי ַּהנְ ִב ִ
ִש ְמ ָחהְ .ל ִפ ָ
ְח ִליל ו ְִכנֹור,
ֵבל ְותֹף ו ָ
ֵיהם נ ֶ
ִל ְפנ ֶ
וְ ֶהם ְמ ַב ְק ִּשים ַה ְנבּוָאה"
אלישע הנביא הורה לאשה לנהוג
בצניעות בענין מילוי הכלים
בשמן .גם חז"ל לימדונו ש"אין
הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי
מן העין" ,כי ככל שהדבר לא נמדד
הוא יותר רוחני וחלה עליו הברכה

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

דרכי צניעות ד:
יה
ֹּאמר לֹוֱ ,א ָמר נָא ֵא ֶל ָ
" ַוי ֶ
טו
יג,
ִּהנֵה ָח ַר ְ ְת ֵא ֵלינּו ֶאתָ -כל-
ַה ֲח ָר ָ ה ַהּזֹּאתֶ ,מה ַלעֲשֹות
ֹּאמרְ ,ק ָראָ -לּה;
ָל ְך וכו' ַוי ֶ
ַת ֲעמֹּ ַב ָפ ַתח"
ַיִּק ָרא ָלּה ו ַ
ו ְ
ה:
קידוש ה'
ָצאּו גְ ּו ִּ ים ,וַיִּ ְשבּו
ַא ָרם י ְ
"ו ֲ
ב-ג
ֲרה ְק ַטנָה;
יִּש ָר ֵאל ַנע ָ
ֵמ ֶא ֶרץ ְ
של נערה
ֵא ֶשת
ִּל ְפנֵי
ַת ִּהי
וְ
בשבי
ֹּאמר ֶאל-גְ ִּב ְר ָתּה,
ֲמןַ .ות ֶ
ַנע ָ
ָביא
ַאח ֵלי ֲא ֹּנִּיִּ ,ל ְפנֵי ַהנ ִּ
ֲ
ֶאסֹּף
ֲא ֶשר ְבש ְֹּמרֹון; ָאז י ֱ
אֹּתֹו ִּמ ָצ ַר ְעתֹו"
ה:ח
קידוש ה'
ישע ִּאיש
"וַיְ ִּהי ִּכ ְשמֹּ ַע ֱא ִּל ָ
ֶך
ָה ֱא'ל ִֹּּהיםִּ ,כי ָק ַרע ֶמל ְ
בתגובה של
יִּש ָר ֵאל ֶאת ְב ָג ָ יו ,וַיִּ ְש ַלח
ְ
אלישע
ֶאל ַה ֶמ ֶל ְך ֵלאמֹּרָ ,ל ָמה
בענין הטפול
יך; ָיבֹּא נָא ֵאלַי
ָק ַר ְע ָת ְב ָג ֶ ָ
בנעמן
ָביא ְביִ ְש ָר ֵאל.
ֵדעִ ,כי יֵש נ ִ
וְ י ַּ

הכרה בה'
בפי גוי

ה:טו

ה:טז

קידוש ה'
בהתנהגות
אלישע
חילול ה' על ה:
כ-כד
ידי גחזי

הרחבה/הערות

א .אלישע שואל את האשה
באמצעות משרתו.
ב .כשהיא מתבקשת לבא
אליו ,היא עומדת בפתח
ולא נכנסת.
גם בהיותה בשבי בארץ נכר ,לא
שכחה הנערה את עמה וגילתה
גאוה יהודית בהציעה לגברתה
לפנות לנביא ישראל ,שירפא את
צרעת נעמן.
אלישע נוהג באומץ בתגובתו
למלך ישראל(.הוא מופיע כאן
בתואר "איש הא'להים" לעומת
התואר "מלך ישראל" ,להדגיש את
המקום ממנו מדבר אלישע)
הוא בטוח בהשגחת ה' שיהיה
בעזרו בענין הטפול בצרעת נעמן.
אדרבה הוא רואה בכך הזדמנות
לקדש את ה' ולגלות לעיני העמים
את כוחו של ה'
נעמן מודה לאלישע על ריפויו
ומכריז על הכרתו בגדלות ה' .זהו
קידוש ה' גדול שנעשה בזכות
אלישע.

ָשב ֶאלִּ -איש ָה ֱא'ל ִֹּּהים
" ַוי ָ
הּוא וְ ָכלַ -מ ֲחנֵהּוַ ,ו ָיבֹּא
ֹאמר ִהנֵה
ַו ַי ֲעמֹּ ְל ָפנָיוַּ ,וי ֶ
ָד ְע ִתי ִכי ֵאין א'ל ִֹהים
נָא י ַּ
ִאם
ִ ,כי
ָארץ
ְב ָכלָ -ה ֶ
ְביִ ְש ָר ֵאל",
ֹּאמרַ ,חי-ה' ֲא ֶשר ָע ַמ ְ ִּתי הנביא אלישע מסרב לקבל מתנה
" ַוי ֶ
ַיִּפ ַצר בֹו מנעמן למרות הפצרותיו של נעמן
ְל ָפנָיו ִּאם ֶא ָקח; ו ְ
ַיְמ ֵאן"
ָל ַק ַחת ,ו ָ
ישע
ַער ֱא ִּל ָ
יח ִּזי ,נ ַ
אמר ֵג ֲ
ַויֹּ ֶ
ִּאיש ָה ֱא'ל ִֹּּהיםִּ ,הנֵה ָח ַש ְך
ֲמן ָה ֲא ַר ִּמי ַה ֶּזה,
ֲא ֹּנִּי ֶאת ַנע ָ
ִּמ ַק ַחת ִּמ ָי ֹו ֵאת ֲא ֶשר
ֵה ִּביא; ַחי ה' ִּכי ִּאם ַר ְצ ִּתי
וְל ַק ְח ִּתי ֵמ ִּאתֹו
ָ
ַאח ָריו,
ֲ
ַאח ֵרי
ֵיח ִּזי ֲ
אּומה .וַיִּ ְרדֹּף ג ֲ
ְמ ָ
ֲמן וכו' "
ַנע ָ

גחזי לא עומד בפתוי החומרי ועל
חשבון חילול ה' ודבר שקר רץ
אחר נעמן ומבקש בשם אלישע
תמורה...

המידה/הערך

מדה כנגד
מדה

הגינות גם
כלפי האויב

דאגה לכלל
גם מתוך
מצוקה

מדה כנגד
מדה
על חוסר
אמונה

המקור
פרק ופסוק

ה:כז

ֲמן ִּת ְ ַבק ְב ָך,
" וְ ָצ ַר ַעת ַנע ָ
ֵצא
ַוי ֵ
עֹולם;
ְל ָ
ֲך
ַרע ָ
ּובז ְ
ְ
ִּמ ְל ָפ ָניו ְמצ ָֹּרע ַכ ָּׁש ֶלג".

ו:
יִּש ָר ֵאל ֶאל
ֹּאמר ֶמ ֶל ְך ְ
" ַוי ֶ
אֹותם:
ָ
ישעִּ ,כ ְראֹּתֹו
כא-כג ֱא ִּל ָ
ֹּאמר
ָאביַ .וי ֶ
ִּ
ַאכה,
ַאכה ֶ
ַה ֶ
ית
לֹּא ַת ֶכהַ ,ה ֲא ֶשר ָש ִּב ָ
ַאתה
ָ
ּוב ַק ְש ְת ָך
ְ
ְב ַח ְר ְב ָך
ָמיִּ ם
ַמ ֶכה; ִּשים ֶל ֶחם ו ַ
ֹּאכלּו וְ יִּ ְשתּו,
ֵיהם ,וְ י ְ
ִּל ְפנ ֶ
ֵיהם .וַיִּ ְכ ֶרה
וְ י ְֵלכּו ֶאלֲ -א ֹּנ ֶ
ֹּאכלּו
ֹולהַ ,וי ְ
ָל ֶהם ֵכ ָרה גְ ָ
ַיְש ְל ֵחםַ ,וי ְֵלכּו ֶאל-
וַיִּ ְשתּו ,ו ַ
ָספּו עֹו
ֵיהם; וְ לֹּא-י ְ
ֲא ֹּנ ֶ
גְ ּו ֵ י ֲא ָרם ָלבֹוא ְב ֶא ֶרץ
יִּש ָר ֵאל".
ְ
ז:ט-י
ֹּאמרּו ִּאיש ֶאל ֵר ֵעהּו לֹּא
" ַוי ְ
ַחנּו ע ִֹּּשיםַ ,היֹום ַהּזֶה
ֵכן ֲאנ ְ
ַא ַנ ְחנּו
יֹום ְבש ָֹּרה הּוא ,ו ֲ
ַמ ְח ִּשים וְ ִּח ִּכינּו ַע אֹור
וְע ָתה
ּומ ָצָאנּו ָעוֹון; ַ
ַהב ֶֹּקרְ ,
ְלכּו וְ ָנבָֹּאה ,וְ נַגִּ י ָ ה ֵבית
ַה ֶמ ֶלך וכו' "
ז:יז-כ "וְ ַה ֶמ ֶל ְך ִּה ְפ ִּקי ֶאת ַה ָּׁש ִּליש
נִּש ָען ַעל ָי ֹוַ ,על
ֲא ֶשר ְ
ָה ָעם
ַה ַּׁש ַער ,וַיִּ ְר ְמ ֻׁסהּו
ַב ַּׁש ַערַ ,ו ָימֹּתַ :כ ֲא ֶשר ִּד ֶבר
ִּאיש ָה ֱא'ל ִֹּּהיםֲ ,א ֶשר ִּד ֶבר,
ְב ֶר ֶ ת ַה ֶמ ֶל ְך ֵא ָליו .וַיְ ִּהי,
ְכ ַ ֵבר ִּאיש ָה ֱא'ל ִֹּּהיםֶ ,אל-
אתיִּ ם
ַה ֶמ ֶל ְךֵ ,לאמֹּרָ :ס ַ
ּוסָאה-סֹּלֶת
ְשע ִֹּּרים ְב ֶש ֶקלְ ,
ְב ֶש ֶקל ,יִּ ְהיֶה ָכ ֵעת ָמ ָחר,
ַען ַה ָּׁש ִּליש
ְב ַש ַער ש ְֹּמרֹוןַ .וי ַ
ֹּאמר,
ֶאתִּ -איש ָה ֱא'ל ִֹּּהיםַ ,וי ַ
וְ ִּהנֵה ה' ע ֶֹּשה ֲארֻׁבֹות
ַב ָּׁש ַמיִּםֲ ,היִּ ְהיֶה ַכ ָד ָבר ַהּזֶה;
ֶיך,
ֹּאמרִּ ,הנְ ָך ר ֶֹּאה ְב ֵעינ ָ
ַוי ֶ
ֹּאכל .וַּיְ ִהי לֹו,
ּומ ָּׁשם ,לֹּא ת ֵ
ִּ
ֵכן; וַּיִ ְר ְמסּו אֹתֹו ָה ָעם
ַּב ַּש ַּערַּ ,ו ָימֹת".

הרחבה/הערות

אלישע גוזר על גחזי עונש צרעת,
מדה כנגד מדה ,על חילול ה'
שגרם בבקשו מנעמן תמורה
לריפויו מצרעתו ,במיוחד אחר
סרובו של אלישע לקבל ובכך
קידש את ה' בפני נעמן
אלישע בכוחו הנבואי הביא
לבהלת עבדי מלך ארם שנשלחו
לתפוס אותו ולשבותו .הם הוכו
בסנוורים וכשנפקחו עיניהם גילו
שהם בשומרון לפני מלך ישראל.
המלך ,כמובן ,רצה להכותם
בהיותם אויביו ,אך אלישע מנעו
באמרו שאין זו שעת מלחמה שבה
יכול הוא לפגוע באויב ,אלא הם
נפלו לידו בדרך נס .אדרבה צווה
להאכילם ולשלחם לארצם

ארבעת המצורעים שהו מחוץ
למחנה כהלכות צרעת ,אך
בגלותם כי צבא ארם נטש את
מחנהו ויש כאן בשורה לכל
ישראל לשבירת הרעב ,התעוררו
ללכת ולבשר לעם
השליש לא האמין לדבר הנביא
אלישע שתהיה ברכה בתבואה.
הנביא הודיע לו כי ענשו יהיה
שלא יזכה לראות בישועת ה' ,בנס
התבואה וכך היה ,בחינת "מדה
כנגד מדה" .
ספור השליש מובא כאן ,כמו
ספורים רבים אחרים ,ללמדנו עוד
שמים-אמונת
ביראת
סעיף
חכמים! אם נביא אומר משהו,
חייבים להאמין לו (אם נביא אמת
הוא)

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

השגחה
פרטית
גלויה

ח:ג-ו

"גומל
לרשע-רע
כרשעתו"

פרק
ט:א
–
י:יב

"וַיְ ִּהיִּ ,מ ְק ֵצה ֶש ַבע ָשנִּ ים,
ֵמ ֶא ֶרץ
ָה ִּא ָּׁשה,
ַת ָשב
וָ
ַת ֵצא ִּל ְצעֹּק ֶאל
ְפ ִּל ְש ִּתים; ו ֵ
וְאל
ֶ
יתּה
ַה ֶמ ֶל ְךֶ ,אל ֵב ָ
ָש ָ ּה .וְ ַה ֶמ ֶל ְךְ ,מ ַ ֵבר ֶאל
ַער ִּאיש ָה ֱא'ל ִֹּּהים,
ֵח ִּזי ,נ ַ
גֲ
ֵלאמֹּרַ :ס ְפ ָרה נָא ִּליֵ ,את
ָכל ַהגְ ֹּלֹות ֲא ֶשר ָע ָשה
ישע .וַיְ ִּהי הּוא ְמ ַס ֵפר
ֱא ִּל ָ
ַל ֶמ ֶל ְךֵ ,את ֲא ֶשר ֶה ֱחיָה ֶאת
ַה ֵמת ,וְ ִּהנֵה ָה ִּא ָּׁשה ֲא ֶשר
ֶה ֱחיָה ֶאת ְבנָּה צ ֶֹּע ֶקת ֶאל
וְעל ָש ָ ּה;
יתּה ַ
ַה ֶמ ֶל ְךַ ,על ֵב ָ
ֶך
ֵח ִּזיֲ ,א ֹּנִּי ַה ֶמל ְ
ֹּאמר ג ֲ
ַוי ֶ
זֹּאת ָה ִּא ָּׁשה ,וְ ֶזהְ -בנָּה ֲא ֶשר
ַיִּשַאל ַה ֶמ ֶל ְך
ישע .ו ְ
ֶה ֱחיָה ֱא ִּל ָ
ַיִּתן ָלּה
ַת ַס ֶפר לֹו; ו ֶ
ָל ִּא ָּׁשה ,ו ְ
ַה ֶמ ֶל ְך ָס ִּריס ֶא ָח ֵלאמֹּר,
וְאת
ָה ֵשיב ֶאתָ -כלֲ -א ֶשרָ -לּה ֵ
ָכלְ -תבּואֹּת ַה ָש ֶ הִּ ,מיֹום
וְע
ַ
ָארץ,
ָע ְז ָבה ֶאת ָה ֶ
ָע ָתה".
ָאמר ה'
ַ
ֹּאמר לֹו ,כֹּה
ַוי ֶ
יך
יִּש ָר ֵאלְ ,מ ַש ְח ִּת ָ
ֱא'ל ֵֹּהי ְ
ְל ֶמ ֶל ְך ֶאל ַעם ה'ֶ ,אל
יתה ֶאת ֵבית
יִּש ָר ֵאל .וְ ִּה ִּכ ָ
ְ
וְנִּק ְמ ִּתי ְד ֵמי
ֶיך; ַ
ַאחָאב ֲא ֹּנ ָ
ְ
יאיםּ ,ו ְ ֵמי ָכל
ֲב ַ י ַהנְ ִּב ִּ
עָ
וְָאב
ָבלַ .
ַע ְב ֵ י ה' ִּמ ַי ִּאיז ֶ
ַאחָאב; וְ ִּה ְכ ַר ִּתי
ְ
ָכלֵ -בית
ְב ִּקיר,
ַמ ְש ִּתין
ַאחָאב
ְל ְ
וְעזּוב
ָ
וְעצּור
ָ
ָת ִּתי ֶאת ֵבית
יִּש ָר ֵאל .וְ נ ַ
ְב ְ
ָר ְב ָעם ֶבן
ַאחָאבְ ,כ ֵבית י ָ
ְ
ּוכ ֵבית ַב ְע ָשא ֶבן
ְ
נְ ָבט,
ֹּאכלּו
ֶבל י ְ
וְאת ִּאיז ֶ
ֲא ִּחיָהֶ .
יִּז ְר ֶעאל
ַה ְכ ָל ִּביםְ ,ב ֵח ֶלק ְ
וְאין ק ֵֹּבר"
ֵ

הרחבה/הערות

סמוך ממש לזעקת האשה
השונמית בפני אלישע על חלקת
השדה שנגזלה ממנה ,מספר גחזי
למלך (במקום אחר) על אלישע
שהחיה את בנה של האשה ,בתוך
סיפור שאר נפלאותיו של אלישע.
מיד ,כמובן ,ציוה המלך להחזיר
לה את גזילתה

אחאב ואיזבל נענשו על מעשיהם
אליהו
בנבואת
הרעים
ַאחָאב ַמ ְש ִּתין
הנביא":ו ְִּה ְכ ַר ִּתי ְל ְ
יִּש ָר ֵאלְ ...וגַם-
ְב ִּקיר ,ו ְָעצּור ו ְָעזּוב ְב ְ
ֶבלִּ --ד ֶבר ה'ֵ ,לאמֹּרַ :ה ְכ ָל ִּבים
ְל ִּאיז ֶ
יִּז ְר ֶעאל"...
ֶבלְ ,ב ֵחל ְ
ֹּאכלּו ֶאתִּ -איז ֶ
י ְ
(מלכים א' ,כא:כא-כד) העונש
התקיים על ידי יהוא.
יהוא הרג גם את שבעים בני
אחאב ואת בני אחזיהו ,נכדי
אחאב ,והכריז שבכך מתקיימת
נבואת אליהו בדבר עונש בית
אחאב

המקור
פרק ופסוק

המידה/הערך

קריעת
בגדים לאות
צער על
בשורות
קשות

יח:לז
יט:א

ָקים ֶבן ִּח ְל ִּק ָיה
" ַו ָיבֹּא ֶא ְלי ִּ
ֲא ֶשר ַעל ַה ַביִּת וְ ֶש ְבנָא ַהסֹּ ֵפר
ָאסף ַה ַמזְ ִּכירֶ ,אל
וְיֹוָאח ֶבן ָ
ּועי ְב ָג ִּ ים; ַויַגִּ ּו
ִּח ְז ִּקיָהּו ְקר ֵ
ִּד ְב ֵרי ַר ְב ָש ֵקה .וַיְ ִּהי
לֹו
ִּח ְז ִּקיָהּו,
ִּכ ְשמ ַֹּע ַה ֶמ ֶל ְך
ַיִּת ַכס
ַיִּק ַרע ֶאתְ -ב ָג ָ יו; ו ְ
ו ְ
ַב ָשק",

הושעת
ישראל –
קידוש ה'
בכל העולם!

יט:יט

ֱא'ל ֵֹּהינּו,
ה'
"וְע ָתה
ַ
ֵדעּו
יענּו נָא ִּמ ָי ֹו; וְ י ְ
הֹוש ֵ
ִּ
ָארץִ ,כי
ָכלַּ -מ ְמ ְלכֹות ָה ֶ
ַאתה ה' א'ל ִֹהים ְל ַּב ֶד ָך"
ָ

הרחבה/הערות

שליחי חזקיה המלך שבו אליו
קרועי בגדים על הדברים הקשים
ששמעו מרבשקה :דברי כפירה
בה' ודברים קשים העתידים לבא,
חלילה ,על ישראל.
גם חזקיה קרע בגדיו בשמעו את
הדברים הקשים.
כך גם נהגו יעקב אבינו ,יהושע
ואחרים בשמעם בשורות קשות
למרות מצוקתו הקשה מבקש
חזקיה בתפלתו את ישועת ישראל
מיד אשור ,כדי לקדש את שם ה'
בעיני הגויים

