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 ט' 'רגישה לכיתה חמיומנות קריאה 

 

 מילה מנחה

 

 לאה הורביץ

 

 ?מנחה מילה מהי

 

 . א

   

 

 

 :" כתבהַמנחה בסיפורי התורה-במאמרו "סגנון המלהמרטין בובר: . ב

 אוטקסטים -רצף או טקסט בתוך החוזרים, לשוני שורש או מלה אנו מצייניםמנחה' -'מלה בשם 

 הטקסטים של אחת משמעות - אלה חזרות על המתחקה  משמעות-רבת חזרהטקסטים -מסכת

 מחויבת אינה, כאמור, זו חזרה. שאת ביתר לו מתגלית, מקום מכל, או לפניו מתבהרת או מתפענחת

  1המלה החוזר ונשנה;-, אלא גם של שורשממש מלה אותה של להיות דווקא

לשאלות  תשובות בטקסטים של הסיפור המקראי מותיר המספר מקום רב לקורא ומזמין אותו לחפש

הקורא עצמו הסיפור מזמין את  .כתובות בו במפורש המציקות לו בעת הקריאה, מבלי שהתשובות

יצירה  הסיפור המקראי הואמתוקף המאמץ הנתבע ממנו המספר הופך את הקורא למעורב. לספקן. 

. אחת הדרכים למלא פערים ולגלות פשר סמוי היא מעקב בונה מערכת פערים שיש למלאםהספרותית 

 מנחה. אחר מילה

 

 היד המשלחת את הקורא בחיפוש אחר המשמעות הסמויה

מנחה או כ מקום אחר.אותנו ממקום אחד למוביל המדריך, מנחה, כשמה כן היא: כמנחה ו המילה 

  תהליך כלשהו.  המבקש שמונחיו, מודרכיו יעברו

 כאמצעי ספרותי בספרות ובהוראת התנ"ך. משמשתמנחה המילה ה  

לרוב במעקב אחר הופעת המילה מנחה, ובדיקת ההקשרים שלה בטקסט, ניתן לראות כי המשמעות  

שמות ג'.  -ח"א'. שרש של ת)דוגמא: שרש עב"ד שמו מספר פעמים גלויה  לעין הקורא הופעתהמהנובעת 

 .שרש רא"ה שמואל א' ט"ז עוד(

. כדי לגלותו ולפענח את פשרו נדרש קיים מסר סמויומאחורי המילה החוזרת בהופעותיה השונות אך יש 

 עיון מעמיק, מעקב אחר ההקשרים של הופעת המילה ומחשבה נוספת כדי לעמוד עליו.ל הקורא

 במאמר זה בחרתי שתי הופעות של מילה מנחה עם משמעות סמויה.

 פרק הנלמד הכתה ח'  ,בספר שופטים פרק א'  ידהמילה האחת: 

 פרק הנלמד בכיתה ט'. בספר שמואל ב' פרק י"א,  של"חהשניה : השרש 

 

 

                                                           
. המקור )בגרמנית( התפרסם 284, עמ' 1978, מוסד ביאליק, סגנון בתנ"ך-דרכו של מקרא : עיונים בדפוסימרטין בובר,  1

 .1936בשנת 

מילה מנחה:  מילה או )שרש לשוני( המופיעים בתוך קטע 
להנחות את הקורא אל במגמה להוביל ונתון, מספר פעמים 

מסר בקטע ועשויים לרמז על משמעות נוספת רעיון או 
 החבויה בטקסט
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 מילה מנחה:  יד  שופטים פרק ג'.

 

ראל חוטאים, ה' כועס עליהם פוגשים את הסיפור המחזורי, סיפור שחוזר על עצמו, בני ישאנו בשופטים 

השופט זועקים אל ה' וזה שולח להם מושיע בדמות שופט.  הם שנה; 40משעבדם בידי אויב לרוב כ ו

ושוב חוזר  שנה. שוב  ארבעים או שמונים תשקוט הארץ  -אז ומשחררם מעול הכיבוש והשיעבוד, 

 חלילה.

  

בפרק ג' שלפנינו שני סיפורים מתוך דגם זה, האחד על השופט עתניאל בן קנז המושיע את בני ישראל 

 עגלון מלך מואב.י מידמציל את בני ישראל גרא ה-רשעתים מלך ארם, והשני על אהוד בן כושן  מיד

גרא  במלחמתם  במלכים הכובשים ששיעבדו את בני -מה סוד ההצלחה של עתניאל בן קנז ואהוד בן 

 ישראל שנים רבות?  

 בפרק ג' ננסה לענות על שאלה זו. ידהמילה המנחה במעקב אחר 

 

 פעמים. 8 בפרקמופיעה מנחה יד ההמילה 

יסייע למצוא את הפשר הסמוי העשוי לתת מענה  בכל פסוקיד מופיעה המילה בהם הקשרים מעקב אחר 

 של אהוד במלחמתו בעגלון.של עתניאל במלחמתו בכושן רשעתיים ולשאלה מהו סוד הצלחתו 

 

 א. עתניאל כושן וה' 

ַחר מסופר: 8פסוק ב ְמְךֵרם -ַוטִּ ְשָרֵאל, ַוטִּ ם, ֶמֶלְך ֲאַרםְבַיד ַאף ְיהָוה, ְביִּ ְשָעַתיִּ ם ךוַשן רִּ   .ַנֲהָריִּ

 המילה יד מופיעה בהקשר של אלוהים. אותם. משעבדזה ורם מלך א ביד את ישראלמוסר  אלוהים 

 

להם מושיע, את  ולחשנים עד שקצה נפשם בעבדות, זועקים אל ה' הש 8בני ישראל עובדים את כושן 

  קנז:-עתניאל בן

י ָעָליו רוחַ " ְשֹפט ֶאת, ְיהָוה-ַוְתהִּ ֵתן ְיהָוה -ַוטִּ ְלָחָמה, ַוטִּ ְשָרֵאל, ַוֵטֵצא ַללִּ ם ֶמֶלְך -ֶאת ְָּידֹוביִּ ְשָעַתיִּ ךוַשן רִּ

םָידֹוַוָתָעז   ֲאָרם. ְשָעָתיִּ   (10) ., ַעל ךוַשן רִּ

 של עתניאל את כושן, ידונותן בפעם אחת אלוהים הוא ה  יד.ם בפסוק זה מופיעה מילה המנחה יפעמי

 ובפעם השניה  המילה יד מופיעה בהקשר של עתניאל אשר ידו יכלה למלך ארם.

 

 נזכור את ההקשרים של המילה "יד" ונתבונן בהופעתה בסיפור אהוד ועגלון.

 

 וה' עגלון אהודא. 

בני ישראל, ואלוהים מגוון והפעם האויב הכובש והמשעבד   וטאיםשנה, שוב ח 40לאחר שהארץ שקטה 

מביסים את  עגלון מצרף לשורותיו את עמון ואת עמלק ביחד שלושתם עגלון מלך מואב. -אחרהוא 

 ישראל

ְזֲעקו ְבֵני ואז  ְשָרֵאל, ֶאל-ַוטִּ יַע ֶאת-יִּ ֵחר -ֵגָרא ֶבן-ֵאהוד ֶבן-ְיהָוה, ַוָטֶקם ְיהָוה ָלֶהם מֹושִּ יש  אִּ י, אִּ ינִּ ַהְימִּ

ינֹו-ַיד    (51); ְימִּ

  .של אהוד והפעם היד הינה בהקשר 

במסגרת התכסיסים להפלת מלך מואב, לוקח אהוד למלך מנחה, המנחה אהוד מתכנן מרד בעגלון ו

ְשְלחו ְבֵני של אהוד.  מידוה על ידי בני ישראל ניתנ ְשָרֵאל ְביָ -ַוטִּ ְנָחה, ְלֶעְגלֹון ֶמֶלְך מֹוָאב דֹויִּ  (. 15) .מִּ
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רכש את ש אחרי הוא מגיע לארמונו של עגלון המלך. ייחודית שעימהמכין גם חרב אנו קוראים שאהוד 

ְשַלח ֵאהוד, ֶאת :אמון המלך ַקח ֶאת ַיד-ַוטִּ ְטנֹו-ְשמֹאלֹו, ַוטִּ ְתָקֶעָה, ְבבִּ ינֹו; ַוטִּ  (22) .ַהֶחֶרב, ֵמַעל ֶיֶרְך ְימִּ

של אהוד היא המובילה לשיא  הידשמאלו לוקח את חרבו והורג בה את המלך.  יד הוא שולח את

 בעלילה, מותו של עגלון.

י אהוד בורח ונותן הוראה לחייליו לצאת לקרב: ְדפו ַאֲחַרי, ךִּ ֹאְיֵביֶכם -ָנַתן ְיהָוה ֶאת-ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם רִּ

 ישראל.ביד  בידם.יעזור בניצחונם ויתן את האויב אלוהים  -( 28) ְבֶיְדֶכםמֹוָאב -ֶאת

ָךַנע מֹוָאב ַבטֹום ַההוא, ַתַחת  וסוף הסיפור שלב אחרון במחזוריות:  ְשֹקט ָהָאֶרץ,  ַידַותִּ ְשָרֵאל; ַותִּ יִּ

ים ָשָנה  (30) .ְשמֹונִּ

 

 ישראל ידהאויב מוכרע ונכנע תחת סוף טוב הכל טוב, 

 

 מה הביא לניצחונו של אהוד? 

מה המסר הגלוי ומה  במעקב אחר המילה המנחה, ניתן לראות  כי היא מופיעה בהקשרים שונים.  

 המסר הסמוי אליו מובילה המילה ?

  

הוא כשהם זועקים לעזרה, אלוהים  האויבים. ידב נותן אותםהוא זה האלוהים  ישראל חוטאיםבני כש

הפרק אינה מוזכרת, אך היא דומיננטית ופעילה.  יד אלוהים גרא.-את אהוד בן מקים להם מושיע.זה ה

יב. ויד האו ידנותנת את העם ב מסיפור זה שיד אלוהים היא –מוביל את קו החשיבה באמצעות עתניאל 

 אלוהים היא זו ששולחת מושיע.

 האדם. ידליביצוע התכנית האלוהית עובדת  -המעניין הוא מקומם של בני האדם בפרק 

הוא זה  לפעול בשטח.יש לאל ידו  . האויב ידמתכנן מרד כדי לשחרר את בני ישראל מ יעמושואמנם ה

להכריע את ימינו, מנצל תכונה פיסית זאת כדי לתעתע במלך ומצליח  יד . אהוד איטרהמנחה ידיושב

 .עגלון מלך מואבעל ידי הריגת הקרב 

אהוד , שהוכן בקפידה. מרד כוללטב והיווה חלק עיקרי של של אהוד היה מתוכנן הי שפועלו מסתבר

, לוקח בידו מנחה לריכוך פועל באמצעים העומדים לרשותו, יודע לנצל יפה את יכולותיו הפיסיות

כדי  וכל זה כרותו כנראה עם עגלון מלך מואביהאת תנאי השטח ו צל גם את והטעיה. הורג בידו. הוא מנ

  . היא אך עדיין התהילה לא לו לנצח במלחמה ולהשיג את השיחרור מעול המשעבד לעם ישראל.

שאינה נזכרת , יד ה'לולא אולם פרק ב' וסיפור עתניאל בתחילת פרק ג' בנו עבורנו את הידיעה כי 

י את מרכזר לנו בסיפור בו הוא הגיבור ההיתה תכניתו של אהוד מצליחה. אהוד הוא המזכילא במפורש, 

י -מקומו של אלוהים כעומד מאחרי המאורעות  ְדפו ַאֲחַרי, ךִּ ֹאְיֵביֶכם -ָנַתן ְיהָוה ֶאת-ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם רִּ

 (.28) ְבֶיְדֶכםמֹוָאב -ֶאת

שתי ידיים עובדות ופועלות  לראות את המסר הסמוי המובלט, , ניתןידבמעקב אחר המילה המנחה 

 בשיתוף פעולה.

 האדם ומביאות למפנה ולהצלחה.יד אלוהים ויד 
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 והציונותידי אדם יד אלוהים  –הרחבה 

 רוני מגידוב

 

ה יגישה זו לפיה אלוהים אינו מציל את בני ישראל בדרך ניסית אלא משתף פעולה עם בני האדם ראו

 לתשומת לב.

 ".זה למעלהאין נוקפין אצבע למטה מבלי שמכריזין על  -יש הסבורים כי העולם מתנהל על פי הכלל 

 אין נוקפין אצבע מלמעלה מבלי שהחלו בפעולה מלמטה"?  –ואולי להיפך 

אלה השקפות עולם משמעויות שניתן לראות אותן במחלוקת בנושא הקמת מדינת ישראל וקריאה 

 ליהודים לעלות בהמוניהם לארץ ישראל.

 

חלק מחכמי המאה השלישית, פירשו את התבוסות הקשות בחורבן בית שני, במרד טריינוס ובמרד בר 

המצוי למשל במדרש על שלוש השבועות כוכבא, כהשתקפות רצונו של האל בהיסטוריה. פירוש זה, 

ְצָבאֹות אֹו ְבַאְילֹות הַ שבשיר השירים:  ִּם בִּ י ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירוָשַל ְשַבְעתִּ ם  ָשֶדההִּ ם-אִּ ירו ְואִּ -ָתעִּ

בתלמוד בבלי כתובות קי: קיא.  , מדרש זה מופיע(4, ח' 5, ג' 7)שיה"ש ב'  ָהַאֲהָבה ַעד ֶשֶתְחָפץ-ְתעֹוְררו ֶאת

, על פי פירושם של זרמים בכינונה של ממלכת יהודה )או מדינת ישראל ןאלוהים אינו מעונייעל פיו 

 . עליהם לשבתכנסת ישראל לבל יעלו לארץ ישראל בעליות המוניות ( ומבקש, אף משביע, אתחרדיים

השבועות הללו יפה עד "שתחפץ". כלומר בבוא תוקפן של לאומות העולם. ולהשתעבד בארצות גלותם 

הרגע המתאים תוכל "האהבה" להתעורר. רגע זה, לדעת חלקים מהאוכלוסייה החרדית הלא ציונית, 

 ינת ישראל הוא מרי כנגד הרצון האלוהי.טרם הגיע, ועל כן הקמתה של מד

כדי לחולל תנועה לאומית יהודית, כדי להעיז ולעלות "בחומה" )או "כחומה"( היה על חלק מהמאמינים 

 ברעיון הציוני לצאת כנגד התפיסה שיש להמתין לצו אלוהי או לבואו של משיח. 

 -המעפילים המבקשים לקרוא על כך בהרחבה יוכלו להיעזר במאמר הדידקטי על 

http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22589 

 

 הנועזות של רבנים מבשרי הציונות

. פקידם לחולל שינויהרב צבי הירש קאלישר ממבשרי הציונות ביקש להדגיש את מקומם של בני אדם ות

 :1836וכך הוא כותב ב 

אל יחשוב החושב כי פתאום ירד השם יתברך משמים לארץ לאמור לעמו: צאו! או ישלח משיחו 

פתאום מן השמים לתקוע בשופר גדול אל נדחי ישראל, ויעשה להם חומת אש סביב. ראשית 

ת לקבץ מעט מני פזורי ישראל הגאולה תהיה על ידי סיבה טבעית מבני אדם ועל ידי רצון המלכויו

  לאדמת קודש

 

 : הספר החקלאי "מקוה ישראל'-ביתאחרי שנוסד  18הרב יהודה אלקלעי מכריז אף הוא בסוף המאה ה 

 .פתחו פתח של מחט, ואבינו שבשמים התחיל להרחיב לנו הפתח עד שיהיה כפתחו של אולם

 

רבות מפעילה את אלוהים הנחלץ  למעשה בחלקים רבים של המקרא נדרש האדם לפעילות שפעמים

לסיוע ולתמיכה. נראה כי המילה המנחה "יד" מלמדת על שיתוף הפעולה שבין אלוהים לבין האדם ועל 

 התביעה מהאדם ליוזמה ולפעילות.

http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22589
http://mikranet.cet.ac.il/mikradidact/pages/item.asp?item=22589
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לפעילות ולמעורבות כדי לעמוד על צפונותיו ולהיות לא רק הגיבור התנ"כי, גם הקורא בתנ"ך נדרש 

 חד מכליה של פעילות זו היא החיפוש אחר משמעותה של המילה המנחה.בשיח עם ספר הספרים. א

 

 .י"א פרק  שמואל ב' ח"שלמילה מנחה :  

 לאה הורביץ

 

 "חשל מנחה מילה -"אי פרק' ב שמואל

לקיחת  –נמסר על חטא גדול של דוד המלך  שבע,-העוסק בפרשת דוד ובת, בספר שמואל ב' פרק י"א

 אשת איש שבעלה נלחם בצבאו של דוד ורקימת מזימה להרוג קצין זה. 

 -שאפשר שהמרכזית שבהן מספר שאלות ותמיהות, פרק עולות בקריאת ה

שמוסר וצדק מנחים אותו הגיע דוד המעורב, שחיי אדם יקרים לו, שהוצג כמי  איך

 לסיטואציה המתוארת

 

יא דרך מילה מנחה. וכבר למדנו מילה מנחה כמעט ואין אחת הדרכים לבדוק פשר/ או רעיון סמוי ה

 צורך לאתרה היא אמורה לבלוט בהופעותיה הרבות ביחידת הלימוד/ בפרק.

 תרוויח.  -יש בהופעתה אמירה לקורא: אם תתייחס  ולא תתעלם

 ברמיזה... אמאם תשכיל ללכת איתי בדרך, תבין לאן אני מנחה אותך ודי לחכי

 

 מופעיה בפרק"ח של:  בפרק המנחה המילהא. 

 פעמים בפרק זה. 12 הפועל של"ח מופיע  

 מהן הופעותיה? באיזה הקשר היא מופיעה? למי היא מתייחסת?

 ב. נבדוק מה פירוש המילה ובאילו הקשרים מופיעה?

לבדוק מה עוד  חטאו של דוד בא לידי ביטוי  בשורש של"ח, אך גם במעקב אחר הופעת השורש ניתן 

 אפשר ללמוד על דוד והתנהגותו בסיפור זה.

  :פסוק א', בפתיח )האקספוזיציה( נמסרב. 1

ים,  ְתשוַבת ַהָשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְלָלאכִּ י לִּ ְשַלח ַוְיהִּ ד ֶאתַוטִּ לֹו ְוֶאת-יֹוָאב ְוֶאת-ָדוִּ -ָךל-ֲעָבָדיו עִּ

תו ֶאת ְשָרֵאל ַוַטְשחִּ ִּם.-ְבֵני ַעלֹון, ַוָטֺצרו, ַעל-יִּ ירוָשָל ד, יֹוֵשב בִּ    ַרָבה; ְוָדוִּ

שר צבאו למלחמה ואילו הוא יושב  יואב את שולחבתקופה שמלכים יוצאים לקרבות, דוד אם כן  

 בירושלים. 

על המלך  הראשון של הפסוק עד האתנחתא כולל תיאור מפורט. ובחלק השני סיפור בשלוש מיליםחלקו 

הפרטים במשפט הפתיחה מכוונים את הקורא להציב את המלך היושב בביתו לעומת היושב בירושלים. 

 .על ידו למלחמה שנשלחוכל האחרים 

 

ְשַלח  . 2 ָשה; ַוטֹאֶמר, ֲהלֹוא ַוטִּ ְדֹרש ָלאִּ ד, ַוטִּ יָעם-ֶשַבע ַבת-זֹאת ַבת-ָדוִּ -ֱאלִּ

י.- תִּ ָטה ַהחִּ דוד היוצא לעת ערב לשוח על גג ארמונו רואה  (3)פס'  ֵאֶשת, אורִּ

אנשים לברור זהותה. ומתברר כי מדובר  שולחשה רוחצת על גג ביתה, הוא יא

 באשה אשת איש.
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ְשַלח .3  ים  ַוטִּ ד ַמְלָאכִּ ָקֶחָה,ָדוִּ ְשַךב ַוָתבֹוא ֵאָליו וַ  ַוטִּ ֺחְמָאָתה; טִּ ְתַקֶדֶשת, מִּ יא מִּ ָלה, ְוהִּ עִּ

להבאתה ושולח למרות ידיעתו כי מדובר באשה נשואה דוד פועל להשגתה,   (4)ֵביָתה.-ַוָתָשב, ֶאל

קָ שוב שליחות מטעם המלך, והפעם בצרוף הפעלים: לביתו.  ְשַךבַוטִּ  עמה.      ֶחָה,   ַוטִּ

 

ְשַלח  .4 דַוַתגֵ ַותִּ . המלך אינו נגיש לכל שבע-המילה מנחה מתייחסת לפעולת בת (5)בפסוק זה , ד ְלָדוִּ

 לדוד על דבר הריונה. להגיד לשלוח ת שבע שחזרה לביתה, והיא מוצאת דרךבאחד, גם לא ל

 

 

ְשַלח. 5 ד, ֶאל ַוטִּ יזמין את בת שבע? או לאיזו אמירה שדוד היינו בשלב זה מצפים אולי   (6)יֹוָאב,-ָדוִּ

 אך אין.מצידו המתייחסת לדבר ההודעה.  

מלחמה ולא יואב עסוק ב .נמצא בשדה הקרבליואב ה שולח שליחים דוד פועל בצורה מהירה וקרה,

 :ולמה הוא מטרידו. ומיד מתבררת הסיבה ברור מה הוא רוצה ממנו

 

י;-ֵאַלי, ֶאת ְשַלח. 6 תִּ ָטה ַהחִּ אליו את אוריה. הקורא יודע כי ישלח דוד מבקש מיואב כי  (6)אורִּ

   אלי את אוריה. שלחצו: האוריה הוא בעלה של בת שבע, אך עדיין לא ברור מה פשר הבקשה בצורת 

 

ְשַלח .7 ָטה, ֶאל-יֹוָאב ֶאת ַוטִּ ד.-אורִּ את אוריה החיתי משדה  שולחממלא את צו המלך ויואב   (6) ָדוִּ

 הקרב אל דוד. 

 

ד ֶאל .8 ָטה, ֵשב ָבֶזה ַגם-ַוטֹאֶמר ָדוִּ אחרי שנכשל דוד בניסיונותיו  (12).ֲאַשְכֶחיָ וָמָחר --ַהטֹום-אורִּ

והפעם את  שוב שולח "...אשלחךמחר   הראשונים להביא את אוריה כי ירד אל ביתו, מודיע לו דוד: 

גם אם לא:  המלך והאם אוריה ידע? גם אם כן אוריה ששלח לקרוא לו. שולח אותו ועושה בו כרצונו. 

יודע לאן הוא שולח את אוריה. ושוב בשליחות זו הוא מנצל את כוחו, אינו חש חמלה כלפי אוריה ושולח 

 אותו אל מותו. 

 

ד ֵסֶפר ֶאל .9 ְכֹתב ָדוִּ ְשַלחיֹוָאב; -ַבֹבֶקר, ַוטִּ ָטה.ַוטִּ לאחר  שנכשל דוד גם בניסיונותיו (14) , ְבַיד אורִּ

ומה הוא כותב בספר?   ספר ביד אוריה אל יואב"שולח" האחרונים, הריהו 

ָטה, ֶאל-ָהבו ֶאת ְלָחָמה ַהֲחָזָקה, ְוַשְבֶתם ֵמַאחֲ -אורִּ ָריו, מול ְפֵני ַהלִּ

ָךה ָוֵמת. מול ְפֵני -ֶאלו בידי אוריה וההוראה שליחתכתיבת המכתב,  (14) ְונִּ

ְלָחָמה ַהֲחָזָקה, מעצימה את דמותו של דוד כמלך עריץ וקר. ואם ניקח  ַהלִּ

ניו האישיים יתר שאת מלך שעניעוד חיילים עלולים למות יתגלה ביבחשבון ש

אותו שוב באור שלילי מנותק וחסר עמיד מגוברים על טובת נתיניו, דבר ה

, נשאר בארמון כאשר מוות וחיים נותן הוראות באמצעות שליחים התחשבות.

 בידיו.

 

ְשַלח .10 ד, ֶאתַוטִּ ְלָחָמה-ָךל-, יֹוָאב; ַוַטֵגד ְלָדוִּ ְבֵרי ַהלִּ (  יואב מוציא לפועל את גזר הדין של דוד 18) דִּ

 מלאך להודיע לדוד על דבר המלחמה ועל מות אוריה.  "שולח"ו  ,על אוריה
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 . אליו אחרי שדוד שלח אליהם... הוא שולח -יואב כמו בת שבע

 

ד, ֵאת ָךל. 11 ַוָטמותו ֵמַעְבֵדי ַהֶלֶלְך; ְוַגם,  יֹוָאב. ְשָלחֹוֲאֶשר -ַוֵטֶלְך, ַהַלְלָאְך; ַוָטבֹא ַוַטֵגד ְלָדוִּ

י תִּ ָטה ַהחִּ  (24) ֵמת.--ַעְבְדָך אורִּ

י--ַהָדָבר ַהֶזה-ֵיַרע ְבֵעיֶניָך ֶאת-יֹוָאב ַאל-תֹאַמר ֶאל-: ֹךהתגובת דוד  ָכֹזה ְוָכֶזה, תֹאַכל -כִּ

ְלַחְמְתָך ֶאל ֶהָחֶרב; יר ְוָהְרָסה, ְוַחְזֵקהו. הָ -ַהֲחֵזק מִּ וד מבקש לעודד את יואב שביצע את דעִּ

המשימה. לרגע נדמה שהעידוד בא ממקום של כאב, אך האמירה בהמשך לא מתירה ספק ביחס 

ממחישה ומסכמת את המסר והרעיון האמירה "כזה וכזה תאכל חרב"  לרגשותיו של המלך:  דוד אומר 

 של"ח.ה המנחה ילשהובילה המ

 

 המנחה ש.ל.ח.?המסר במועבר באמצעות השורש מה  .ב

כל כך לא למעשה  יו עד כה. מה הביא אותובכל מהלכדאג שלא ידבק בו רבב מבחינה מוסרית דוד המלך 

אל  ה, חייל בצבאולח את בעלוף כדי לטשטש ראיות מרשיעות שסלבכיצד חמד אשת איש, נאף ו מוסרי?

 מותו?

שולח רואה אישה וחושק בה, את צבאו למלחמה. שולח  דוד בארמוננו בירושליםיושב  ,בפתיח הסיפור 

אשת איש, חייל הנלחם כעת בשדה הקרב  -בבת שבע ר את זהותה, גם כשנודע לו שמדוברשליחים לבר

מלך דוד האל ביתה.  שולח אותה בחזרהשליחים להביאה  אל חיקו. ח שולאת מלחמותיו של המלך, 

שותף במלחמה  מצד  הוא אינוושולח ושולח.  מרוחק מפיקודיו ספון בארמונו, ארמון העינוגים, שליט, ה

ק צרכיו בלבד ללא הקדשת תשומת לב לממלכה וללא ואחד ומנגד מעסיק שליחים בשליחויות לסיפ

 רגישות לזולת.   

מה היינו מצפים ממלך שדאג עד כה מה הוא עושה? שבע נושאת ברחמה את ילדו -כשנודע לדוד בת

 ישר? ובכן נכונה לנו הפתעה:כפיים ו להיראות נקי

שליחים מירושלים אל שדה הקרב המתחולל בעמון ומבקש משר צבאו , והפעם שולחשוב  דוד המלך

הצבא עסוק במלחמה  שבע אליו.-העסוק בניהול מלחמה באויב, לשלוח את החייל אוריה בעלה של בת

אינו מבין ואינו הוא כאילו  נראה יניו האישיים ובניסיונותיו לצאת מהפלונטר שיצר.ינודוד עסוק בע

 מודע ששר הצבא והחיילים  אמורים להתרכז במשימה הצבאית ולא בשליחויות חסרות פשר.

אין  לצאת מהתסבוכת שנכנס אליה.גם כאשר מגיע אוריה לארמון, מעייניו של דוד הם רק בעניין אחד, 

שבע ובכך יינקה דוד. אין לו -עם בת הוא זומם מזימה שאוריה ילך לביתו וישכב לו חמלה כלפי אוריה,

, שבע-שאוריה יחשוב שהוא אבי הילד שברחמה של בתקושי עם העובדה 

רוצה אינו אינו לוקח אחריות ושייולד לא ידע מי אביו הביולוגי. דוד לד ושהי

 באבהות על הילד שלו.  להכיר בשלב זה

הרי  שבע,-לבתואוריה מסרב ללכת לא מצליח להגשים את מזימתו, א כשהו

של עבירה גוררת עבירה )כדברי חז"ל(,  ואם תרצו שליחות גוררת  שהוא בלופ

גזר  דינו. עם מכתב ובו גזר בחזרה לשדה הקרב דוד שוב שולח. והפעם הוא שולח את אוריה ו שליחות

הוא מתגלה כאן כאדם וכמלך מנותק רגשית ופיסית החמדן והנואף יצא  נקי.  שדוד דין מוות כדי

 ממהלכיו ומרגשות הסובבים אותו.

מטיל על יואב  ינו מבצע זאת בעצמו.  דוד השולח,דוד היושב בירושלים רוצה להביא למותו של אוריה וא

שליחות קטלנית. שדה הקרב מרוחק ממקום משכנו של המלך, המלך לא מכיר את באמצעות המכתב, 

האמור  ,וא משתמש בחייליו וביואבה .ודות הקרב של שר צבאוקתנאי השטח ובכל זאת משנה את פ
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שולח תכנית פעולה מבצעית ו ,לא עניינייםכנן בקפידה ללא שיקולים ומהלכים לצאת לקרב המתו

   האמורה לשרת אותו.

חוטא ומחטיא אחרים. אך גם ממהר לנקותם  עבירה  וגם עליו לא חס.דבר כשותף ל דוד מגייס את יואב

 כפי שקרה בהמשך   עבירה.  מהמרגשות אש

 

שקרתה, על מות חיילים רבים  בגלל נוראה הטרגדיה הידיעה על ה אל דוד  בשליחות יואב,כאשר מגיעה 

י  -תשובתו חד היא .על ידי יואב אך ורק כדי להבטיח את מות אוריהשפקודת הקרב שונתה  ָכֹזה -כִּ

להתרגש מהתוצאות. המטרה מקדשת את אין במלחמה כמו במלחמה,  ְוָכֶזה, תֹאַכל ֶהָחֶרב;

י שמע: ין הוא מתרגש כי את העיקר מבחינתוא   האמצעים. תִּ ָטה ַהחִּ  (24) ֵמת.--ְוַגם, ַעְבְדָך אורִּ

במשלוח ניסה לשלוט בשלט רחוק, התנתק ו ויתר על קשר בלתי אמצעי עם עמו וחייליו. -דוד השולח

התנתקות. לא רק מהאנשים הפועלים התוצאה: ו שליחים ובהעברת פקודות ממקום מושבו בארמון.

עבורו, אלא גם מעצמו. מרגשותיו, ממצפונו. הכוח המאפשר לשלוח ולשלוט גורם להתנתקות פנימית. 

 רק בפרק הבא כשיתרגש על דוד אסון ובנו התינוק ימות, יחזור דוד אל עצמו.אפשר ש

 

 דוד המלך והצייר קראוואג'יו –הרחבה 

 רוני מגידוב

 

 ג את גליתצייר שלוש תמונות של דוד ההור 16הצייר האיטלקי בן המאה ה 

כשהיה בשנות העשרים שלו, נראה דוד להוט להתעסק בראשו של יו 'רוואגאקשצייר  בתמונה הראשונה

גלית שזה עתה הרג והוא שקוע כולו במלאכה. בתמונה השנייה הוא מציג את ראש אויבו באדישות 

ה ההרג שזה עתה ביצע, ואילו בתמונה השלישית הוא מסתכל בראש שכרת וכאילו הוא מנותק ממעש

 בחמלה.

היו חיים סוערים. היה לו מזג חם ופעם בשעת התפרצות הרג אדם.  יו'רוואגאקלמיכאלאנג'לו מריסי 

את השתקפות חייו שלו, ונראה כי נוכל לראות בהם תהליכים  יו'רוואגאקמרתק לראות ביצירותיו 

 דוד המקראי.  –ציורו שעובר גם מושא 

 

 שמ"א כ"ה –דוד הצעיר המתלהם 

 הואו באדם הצעירנוגע חדש ו לפן של נעורים, כשהכולעיתים ההתלהמות היא  ואולי גםההתלהבות 

  מגיב במלוא העוצמה והמעורבות, מתוך רצון להתנסות ולהתפתח.

בסיפור מימי ההימלטות של דוד מפני שאול, מבקש דוד מנבל הכרמלי שבחגיגת הגז שערך ייתן גם 

לאנשיו אוכל. הנימוק לכך היה שאנשי דוד שמרו בעת המרעה על צאנו של נבל ועל כן הם מבקשים 

ומה. להיות שותפים בחגיגת גז הצמר של הצאן. אולם נבל ראה בפניית נעריו של דוד דרישה שאיננה במק

 2יש לזכור שהוא לא מינה את דוד ואנשיו לשמור על צאנו ויש אך שכינו את התנהגות דוד "פרוטקשן".

 תגובתו של נבל לבקשה הייתה דוחה ומעליבה: 

                                                           
, בקש שלום ורדפהו, וכנגדו את דברי אוריאל סימון, 23 – 19, ירושלים תל אביב תשמ"ה, עמ' ותנ"ך עכשיראו מאיר שלו,  2

 .302 – 301בעמ'  29וכן הערה  200, עמ' 2002תל אביב 
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י ֶבן-ַוַטַען ָנָבל ֶאת" ד, ומִּ י ָדוִּ ד, ַוטֹאֶמר, מִּ ים, אִּ -ַעְבֵדי ָדוִּ ְתָפְרצִּ ים, ַהלִּ ָשי; ַהטֹום, ַרבו ֲעָבדִּ ְפֵני ֲאֹדָניו.יִּ  יא  יש מִּ

י ֶאת י, ְוֶאת-ְוָלַקְחתִּ ֶזה -ַלְחמִּ י, ֵאי מִּ ים, ֲאֶשר לֹא ָיַדְעתִּ י, ַלֲאָנשִּ י ְלֹגְזָזי; ְוָנַתתִּ י, ֲאֶשר ָטַבְחתִּ ְבָחתִּ ֵמיַמי, ְוֵאת טִּ

 (11 – 10" )שמ"א כ"ה ֵהָלה

 

ו מהכבודה של חגיגת הגז לחלוק עם נעריכששמע מפי נעריו על תשובתו הפוגעת של נבל הכרמלי המסרב 

  מגיב דוד:

ים ָהֵאֶכה:  דו לֹו ְךֹכל ַהְדָברִּ ד ְלַדְרָךם ַוָטֺשבו ַוָטֹבאו ַוַטגִּ יש  )יב( ַוַטַהְפכו ַנֲעֵרי ָדוִּ ְגרו אִּ ד ַלֲאָנָשיו חִּ )יג( ַוטֹאֶמר ָדוִּ

יש ֶאת ַחְרבֹו ַוטַ  ם ָיְשבו ֶאת ַחְרבֹו ַוַטְחְגרו אִּ יש וָמאַתיִּ ד ְךַאְרַבע ֵמאֹות אִּ ד ֶאת ַחְרבֹו ַוַטֲעלו ַאֲחֵרי ָדוִּ ְחֹגר ַגם ָדוִּ

ים:  (13 – 12)שם  ַעל ַהֵךלִּ

 

דוד כל כך פגוע וזועם שהוא והמספר כמעט אינם יכולים להביע ביטוי חוץ מאשר "חגרו את חרבו" 

 ( שלוש פעמים.13המופיע בפסוק אחד )פס' 

משועשעת, ממתנת אביגיל  מעטהמספר מסתכל עליה בעין אפשר ולמרבית המזל את התגובה, ש

 ,בנוי לתלפיותשכנוע נאום  שיו החגורים עם תקרובת מכובדת ובפיההממהרת לבוא לקראת דוד ואנ

 ששינה את תכניתו של דוד להשמיד כל מי שזז בבית נבל הכרמלי.

 חמלה -ערך חיי אדם 

לנגוע נוספים מאפשר לדברים , הוא לא רק התלהמות וששון אלי קרבמעורבותו של דוד באה לידי ביטוי 

 סיפור אחר מימי עלומיו של דוד מלמד דווקא על רגישותו הרבה לחיי אדם.  .בו ולהשפיע עליו

מתקופות  , ויש בו סיפוריםהאחרונים בפרקיו נספח - )כמו לספר שופטים(לספר שמואל  -נקדים ונסביר 

  -בשמו"ב כ"ג סיפור נידח מימי צעירותו של דוד מסופר בנספח לפני הנספח.  שמקומםדמות לפרקים וק

ים ָאז ֵבית ָלֶחם:  ְשתִּ ד ָאז ַבְלצוָדה וַמַצב ְפלִּ בֹאר ֵבית  )יד( ְוָדוִּ ם מִּ י ַמיִּ י ַיְשֵקנִּ ד ַוטֹאַמר מִּ ְתַאֶוה ָדוִּ )טו( ַוטִּ

בֹאר ֵבית ֶלֶחם ֲאֶשר ַבַשַער  ָשַער:ֶלֶחם ֲאֶשר בַ  ם מִּ ְשֲאבו ַמיִּ ים ַוטִּ ְשתִּ ים ְבַמֲחֵנה ְפלִּ ֹברִּ ְבְקעו ְשלֶשת ַהגִּ )טז( ַוטִּ

ְשתֹוָתם ַוַטֵסְך ֹאָתם ַליהָֹוה: ד ְולֹא ָאָבה לִּ או ֶאל ָדוִּ ְשאו ַוָטבִּ י ְיהָֹוה מֵ  ַוטִּ יָלה כִּ י זֹאת ֲהַדם )יז( ַוטֹאֶמר ָחלִּ ֲעֹשתִּ

ים: ֹברִּ ְשתֹוָתם ֵאֶכה ָעֹשו ְשלֶשת ַהגִּ ים ְבַנְפשֹוָתם ְולֹא ָאָבה לִּ ים ַהֹהְלכִּ   ָהֲאָנשִּ

 

מדוע סרב דוד לשתות מים שהובאו לו על ידי שלושה מרעיו; הם הסתכנו וחדרו לבאר של בית לחם 

בסיפור המקביל יש בתוספת ש הבהרה והביאו לו את המים אליהם השתוקק. מדוע שפך אותם דוד?

 בדברי הימים: 

י ְבַנְפשֹוָתם הֱ  ים ָהֵאֶכה ֶאְשֶתה ְבַנְפשֹוָתם ךִּ י ֵמֱאֹלַהי ֵמֲעשֹות זֹאת ֲהַדם ָהֲאָנשִּ יָלה כִּ יאום )יט( ַוטֹאֶמר ָחלִּ בִּ

ְשתֹוָתם ֵאֶכה ים ְולֹא ָאָבה לִּ בֹורִּ  (19)דבהי"א י"א  ָעשו ְשֹלֶשת ַהגִּ

 

דוד אמנם הביע משאלה לשתות ממימי הבאר של עיר הולדתו הנשלטת בידי הפלשתים; אולם הוא לא 

שער כי שלושה מחבורת הגיבורים שלו ימלאו את בקשתו, יסתננו למצודת בית לחם ויחרפו את נפשם 

 רק כדי להביא למנהיגם מעט מים. הסתכנותם בשל התאוותו למים היא הקרבה גדולה מידי בשביל

 הנאה ממים, ועל כן הוא מנסך את המים לאלוהים באופן הפגנתי.

 

 ניתוק -ערך חיי אדם 
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מתלהם  -כמי שהאירועים נוגעים בו וחודרים אליו, והוא מגיב אליהם בעוצמה  בנעוריודוד זה מתואר 

אנשיו מאידך גיסא. כמה שנים מאוחר, לחיי  ותרגישומגלה  וממהר לנקום במי שפגע בכבודו מחד גיסא,

 . שונהבאופן דוד כשהגיע לעמדת מלכות וכוח נוהג 

  . סיפור שמבחינות רבות הוא קו פרשת מים בתיאור מלכות דודשמ"ב י"א 

הוא עצמו כבר איננו צריך לעשות, הוא שולח ושולחים דוד איננו עוד חלק מהאירועים הוא מנותק מהם. 

כוח שבה אין הוא חש עוד את העשייה ואת אנשיו. החיים מונעים בשלט רחוק  בעמדת אליו. דוד נמצא

תחזיר את דוד זה למי שהדברים  גדיהטרהמרחק הוא גם בין דוד לבין רגשותיו. המצוי בידי דוד. 

הילד שבת שבע נושאת  ו שלמותזהו אסון  חודרים אליו והוא רואה בפיכחון ובכאב את המציאות.

 ברחמה. 

בספר שמואל ניתן לראות שלבים בהתפתחותו ואת הלכי הנפש, בהם גם ניוון של מי שנמצא  בסיפור דוד

 על חולשתה וכוחה.  –בעמדת כוח. דמותו של דוד איננה חד ממדית ומצוירת באנושיותה 

 

 –המעוניינים לקרוא על קראווג'יו ותמונותיו את דוד ההורג את גלית יוכלו לקרוא 

ה בשלוש מתמונותיו של נצחונו של דוד על גלית : טיפולוגיה, פסיכולוגיה וארכיאולוגיפוסק אביגדור, 

 .65 – 56, עט הדעת א' תשנ"ז, עמ' ו’קאראווג
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