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 א: חיזוק מנהיג
 ט-ה

ב ִאיׁש ְלָפֶניָך, כֹ ל "לֹא ִיְתַיצֵּ
י ַחֶייָך:  םַכֲאֶׁשר ָהִייִתי עִ   ְימֵּ

 מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ִעָמְך וכו' "

זק פעמים חוזר הביטוי "ח 3
ואמץ" בפסוקים אלה ע"י הקב"ה 

 ופעם אחת ע"י העם
נאמנות 
לתורה 
כתנאי 

להצלחה 
 בהנהגה

 א:
 ח-ז

ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמאֹד, " 
ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ְכָכל 

כֹל ְלַמַען ַּתְׂשִכיל בְ  ַהּתֹוָרה...
ךְ  לֵּ  וכו' " ֲאֶׁשר ּתֵּ

"ויהי  ) יהושע ה, יג(על הפסוק 
וישא עיניו  ,בהיות יהושע ביריחו

לא כי אני שר  ,וירא וגו' ויאמר
", אומרים עתה באתי ,צבא ה'

 חז"ל שהיתה זו בקורת של מלאך
 למוד תורהשביטל תה' על יהושע 

פנה יהושע ללימוד  ומיד ,במלחמה
 תורה )סנהדרין מד:(

תזכורת 
לקיים 

 התחייבות

  א:
 טו-יג

ִני ְוַלָגִדי ְוַלֲחִצי  "ְוָלראּובֵּ
ֶבט ַהְמַנֶשה ָאַמר ְיה ַע ׁשֵּ ֹוׁשֻׁ

אמֹר. ָזכֹור ֶאת ר ַהָדָבר ֲאׁשֶ -לֵּ
 'ִצָּוה ֶאְתֶכם מֶֹׁשה ֶעֶבד ה

 וכו' "

לאנשיו להזכיר מחובת המנהיג 
ולא לסמוך  הםמחויבות שלאת ה

 על זכרונם 

נאמנות 
 להתחייבות

 א:
 יח-טז

אמֹ ַע לֵּ   ר:"ַוַיֲענּו ֶאת ְיהֹוׁשֻׁ
ה, ְוֶאל כֹל ֲאֶׁשר ִצִּויָתנּו ַנֲעׂשֶ 
נּו נֵּלֵּ  -ְך... ָכלָכל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָלחֵּ

ִפיָך, -ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיְמֶרה ֶאת
ע ֶאת ְדָבֶריָך ְלכֹל ְולֹא ִיְׁשמַ 

 ַרק, ֲחַזק  ֲאֶׁשר ְּתַצֶּוּנּו יּוָמת:
 ".ֶוֱאָמץ

יפה עשו בני גד ובני ראובן שלא 
הסתפקו בהסכמה קצרה ועניינית 
למחויבותם, אלא אף חיזקו את 

 יהושע בראשית דרכו כמנהיג

שליחת 
מרגלים 
 חיובית

עַ  א ב: -נּון ִמן-ִבן-"ַוִיְׁשַלח ְיהֹוׁשֻׁ
ֲאָנִׁשים  ים ְׁשַנִיםַהִשִט 

אמֹר, ְלכ ּו ְמַרְגִלים ֶחֶרׁש לֵּ
 ְיִריחֹו"-ָהָאֶרץ ְוֶאת-ְראּו ֶאת

מטעם חיובית שליחת מרגלים יש 
כך נהג משה לפני שכבש  המנהיג.

-ֶאת "ַוִיְׁשַלח מֶֹׁשה ְלַרגֵּל את יעזר:
 )במדבר, כא:לב( ַיְעזֵּר"

מסירות נפש 
לעשיית 

 חסד

 ב:
 ו-ד

ְׁשנֵּי -ָשה ֶאת"ַוִּתַקח ָהִא 
ֶמר ָהֲאָנִׁשים, ַוִּתְצְפנֹו; ַוּתֹא

ַלי ָהֲאָנִׁשים ן, ָבאּו אֵּ ְולֹא  כֵּ
ָמה" ָיַדְעִּתי ַאִין הֵּ  מֵּ

רחב יכלה להיפטר מהמשימה 
 בטענה שהדבר כרוך בסיכון

    

הכרה 
 במלכות ה'
והפחד 

אצל   מכוחו
כנענית 
 פשוטה

 ב:
 יא-ט

, ָהֲאָנִׁשים-"ַוּתֹאֶמר ֶאל
-ָנַתן ה' ָלֶכם ֶאת-ִכי ַדְעִּתייָ 

יַמְתֶכם -ָהָאֶרץ; ְוִכי ָנְפָלה אֵּ
ינּו, ְוִכי ָנמֹגּו ָכל י -ָעלֵּ יְֹׁשבֵּ

ע ָהָאֶרץ ִמְפנֵּיֶכם... ַוִּנְׁשמַ 
נּו, ְולֹא ָקָמה עֹוד -ַוִיַמס ְלָבבֵּ

ִכי ה'   ַח ְבִאיׁש ִמְפנֵּיֶכם:רּו
יֶכם  הּוא ֱא'לִֹהים ֱא'לֹהֵּ

ָהָאֶרץ -ְוַעל ִמַמַעלִים ַבָשמַ 
 "ִמָּתַחת

"ָאז  גם בקריעת ים סוף נאמר:
יִנְבֲהלּו  י מֹוָאב ֱאדֹום ַאּלּופֵּ ילֵּ , אֵּ

י   ָנמֹגּו  יֹאֲחזֵּמֹו ָרַעד; כֹל יְֹׁשבֵּ
 )שמות טו:טו( ".ְכָנַען
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סדר המסע 
 בישראל

אמֹר, -ֶאת ַוְיַצּוּו"  ד-ג ג: ָהָעם לֵּ
ת ֲארֹון ְבִרית ה' -ִכְראְֹתֶכם אֵּ

יֶכם, ְוַהכֲֹהִנים ַהְלִויִ  ם ֱא'לֹהֵּ
, ְוַאֶּתם ִּתְסעּו נְֹׂשִאים אֹתֹו

 ִמְמקֹוְמֶכם ַוֲהַלְכֶּתם
ְדעּו -ְלַמַען ֲאֶׁשר ַאֲחָריו... ּתֵּ

ְלכּו-ֶאת ִכי ָבּה, -ַהֶדֶרְך ֲאֶׁשר ּתֵּ
ִמְּתמֹול  ַבֶדֶרךְ ַבְרֶּתם לֹא עֲ 

 ִׁשְלׁשֹום"

 י ישראלבדומה לסדר הזה נסעו בנ
ָעלֹות ֶהָעָנן במדבר:  ַעל  "ּוְלִפי הֵּ מֵּ

י כֵּן ל; ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ  ִיְסעּו ָהאֶֹהל, ְוַאֲחרֵּ
ם ָעָנן, ׁשָ ּוִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְׁשָכן  ָׁשם הֶ 

ל ַיֲחנּו ִיְסעּו  ִפי ה'-ַעל.  ,ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ
ל, ְוַעל נֵּיבְ   ַיֲחנּו" ִפי ה'-ִיְׂשָראֵּ

 יח(-)במדבר, ט:יז

גילוי כבוד 
 ה' 

ַע ֶאל ג:ה ָעם, הָ -"ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻׁ
' ַיֲעֶׂשה ה ִכי ָמָחר ִהְתַקָדׁשּו,

 ְבִקְרְבֶכם ִנְפָלאֹות"

גם במעמד הר סיני התקדש העם 
"ַויֵֶּרד לקראת הופעת השכינה: 

ׁש ָהָעם; וַ -ֶאל ָהָהר-ה ִמןמֹׁשֶ  ְיַקדֵּ
 ָהָעם, ַוְיַכְבסּו ִׂשְמלָֹתם"-ֶאת

 )שמות, יט:יד(
חיזוק 

המנהיג בפני 
 העם

 ג:ז
 ד:יד

ההודעה ליהושע: "ַויֹאֶמר 
ַע, -ה' ֶאל ַהיֹום ַהֶזה ְיהֹוׁשֻׁ

ל ַגֶדְלךָ  ינֵּי ָכלבְ  ָאחֵּ -עֵּ
ל: יְֵּדעּון, ִכי  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָראֵּ

 מֶֹׁשה-ֲאֶׁשר ָהִייִתי ִעםכַ 
התוצאה   .ה ִעָמְך"ֶאְהיֶ 

ִגַדל ה'  בפועל: "ַביֹום ַההּוא
ינֵּי-ֶאת ַע ְבעֵּ -לכָ  ְיהֹוׁשֻׁ

ל; ַוִיְראּו אֹתֹו  ַכֲאֶׁשר ִיְׂשָראֵּ
י ַחָייו"-מֶֹׁשה ָכל-ָיְראּו ֶאת  ְימֵּ

בדומה לזה חיזק ה' את מעמדו 
מֶֹׁשה, -"ַויֹאֶמר ה' ֶאלשל משה: 

ֶליָך ְבעַ  ב ֶהָעָנן, ִהּנֵּה ָאנִֹכי ָבא אֵּ
ְך, ַבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְבַדְבִרי ִעמָ 

)שמות  ְבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם"-ְוַגם
 יט:ט(

זכרון הנס 
כאות 
   לדורות

 ד:
 ח-ה

ַע, ִעְבר "ַויֹאֶמר ָלֶהם  ּוְיהֹוׁשֻׁ
יֶכם -ֶאל ִלְפנֵּי ֲארֹון ה' ֱא'לֹהֵּ

ן; ְוָהרִ  ימּו ָלֶכם ּתֹוְך ַהַיְרדֵּ
ִׁשְכמֹו -ַחת ַעלִאיׁש ֶאֶבן ַא

י ְבנֵּי ְלִמְסַפר ל-ִׁשְבטֵּ  .ִיְׂשָראֵּ
ְלַמַען ִּתְהֶיה זֹאת אֹות 

ם ִיְׁשָאלּון ְבנֵּיכֶ -ִכי  ְבִקְרְבֶכם:
אמֹר, ָמה ָהֲאָבִנים  ָמָחר לֵּ

ֶּלה ָלֶכם. ַוֲאַמְרֶּתם לָ  ֶהם, ָהאֵּ
י ַהַיְרדֵּ  ימֵּ ן ֲאֶׁשר ִנְכְרתּו מֵּ

ָעְברֹו , בְ ה'-ִמְפנֵּי ֲארֹון ְבִרית
ן ן; ְוהָ  ַבַיְרדֵּ י ַהַיְרדֵּ יּו ִנְכְרתּו מֵּ

ֶּלה ְלִזָכרֹון ִלְבנֵּי  ָהֲאָבִנים ָהאֵּ
ל  וכו' " ִיְׂשָראֵּ

בדומה לזה צווה משה את אהרן  
כרון לדורות ילשים מן בצנצנת לז

ַאֲהרֹן, -ַויֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאלהבאים: "
-ָׁשָמה ְמלֹא-ת ְוֶתןַקח ִצְנֶצֶנת ַאחַ 

ָמן; ְוַהַּנח אֹתֹו ִלְפנֵּי ה',  ֶמרָהעֹ
יֶכם" )שמות,  ְלִמְׁשֶמֶרת ְלדֹרֹתֵּ

 טז:לג( 
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עצמת נס 
בקיעת 
 הירדן 

י -"ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ָכל  ה:א ַמְלכֵּ
ֶבר ַהיַ  ן ָהֱאמִֹרי ֲאֶׁשר ְבעֵּ ְרדֵּ

י ַהְכַנֲעִני ֲאׁשֶ ַמלְ -ָיָמה, ְוָכל ר כֵּ
ת ֲאֶׁשר-ַעל ' הֹוִביׁש ה-ַהָים, אֵּ
י ַהַירְ -ֶאת ן ִמְפנֵּי ְבנֵּימֵּ -דֵּ

ל נו )ָעְבָרם(; עבר-ַעד ִיְׂשָראֵּ
ָהָיה ָבם -ַוִיַמס ְלָבָבם ְולֹא

ל"-ְבנֵּי עֹוד רּוַח ִמְפנֵּי  ִיְׂשָראֵּ

כך קרה גם לעמי כנען לאחר 
 ָׁשְמעּו ַעִמיםקריעת ים סוף: "

י ְפָלֶׁשת. ָאַחז  ִחיל ִיְרָגזּון; ָאז  יְֹׁשבֵּ
יִנְבֲהלּו  י מֹוָאב   ַאּלּופֵּ ילֵּ ֱאדֹום, אֵּ

י   ָנמֹגּו יֹאֲחזֵּמֹו ָרַעד; כֹל יְֹׁשבֵּ
 טו(-)שמות, טו:יד.ְכָנַען"

ברית מילה 
לקראת 
 הכיבוש

 ה:
 ח-ב

ַחְרבֹות  עַ לֹו ְיהֹוׁשֻׁ -"ַוַיַעׂש
ִרים; לְבנֵּי ִיְׂש -ַוָיָמל ֶאת צֻׁ  ָראֵּ

 ִגְבַעת ָהֲעָרלֹות"-ֶאל

כיבוש הארץ מותנה בקדושת 
 החיילים והמחנה

זכור חטא יא
המרגלים 

 )ברמז(
בכניסתם 

לארץ 
 ישראל

ּו ִכי ַאְרָבִעים ָׁשָנה, ָהְלכ " ה:ו
ל ַבִמְדָבר, ַעד-ְבנֵּי ּתֹם -ִיְׂשָראֵּ
י ַהִמְלָחָמה-ָכל  ַהגֹוי ַאְנׁשֵּ

, ֲאֶׁשר ַהיְֹצִאים ִמִמְצַרִים
ֲאֶׁשר   ל ה':ָׁשְמעּו ְבקֹו-לֹא

ָלֶהם, ְלִבְלִּתי  ה'ִנְׁשַבע 
 ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ַהְראֹוָתם ֶאת

ָלנּו,  ִנְׁשַבע ה' ַלֲאבֹוָתם ָלֶתת
 ".ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש

חשוב להזכיר לדור השני את חטא 
, שבעטיו לא זכו להיכנס המרגלים

 שלא ישוב אליו לארץ,

-הערלה
רפת ח

 מצרים

ַע, -ֶאל ַויֹאֶמר ה'"  ה:ט ְיהֹוׁשֻׁ
ֶחְרַפת -ַהיֹום ַגּלֹוִתי ֶאת

יֶכם" ֲעלֵּ  ִמְצַרִים מֵּ

ערלה היו דומים  עד להסרת ה
נושאים ו למצרים שלא מלים

חרפה עליהם. מציאות ערלה 
 כמו שבאיש נקראת "חרפה", 

 אמרו בני יעקב לאנשי שכם:
יֶהם, לֹא נּו"  ַלֲעׂשֹות ַכלַויֹאְמרּו ֲאלֵּ

ת ֶאת נּו ְלִאיׁש-ַהָדָבר ַהֶזה ָלתֵּ  ֲאחֹתֵּ
 ִהוא ֶחְרָפה-ִכי  לֹו ָעְרָלה:ֲאֶׁשר 

 )בראשית, לד:יד( ".ָלנּו
שינוי 

 בהנהגת ה'
בארץ ישראל. 

המן  -הסימן 
שובת 
 מלרדת

, ַוִיְׁשבֹת ַהָמן ִמָמֳחָרת"   ה:יב
ֲעבּור ָהָאֶרץ, ְולֹ -אְבָאְכָלם מֵּ

ל ָהָיה עֹוד ָמן;  ִלְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ
 ַעןַויֹאְכלּו ִמְּתבּוַאת ֶאֶרץ ְכנַ 

 ".ַבָשָנה ַהִהיא

סית גלויה ימעבר מהנהגה נ
שהיתה במדבר להנהגה בדרך 

 רקסים יבנהטבע בארץ, המלווה 
 במידת הצורך

הופעת 
השכינה 
בכיבוש 

 הארץ

-ֶאל ְצָבא ה'-ַויֹּאֶמר ַשר"  ה:טו
ַע, ַשל , ָך ֵמַעל ַרְגֶלךָ ַנַעלְ -ְיהֹושֻׁ

י ַהָמקֹום ֲאֶשר ַאָתה עֹּ ֵמ  כִּ
 ָעָליו, קֶֹּ ש הּוא"

לקראת הכיבוש הראשון, מופיע 
ה' בדמות מלאך להורות כי ה' 
איש מלחמה והוא יעמוד לימינו 

 של יהושע כעת ובעתיד.
גם למשה במעמד הסנה, המפגש 
הראשון שלו עם השכינה, אמר לו 

שליחות ה' "של נעליך", בתחילת ה
 לגאול את ישראל ממצרים
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 הרחבה/הערות

כלי הקודש 
 "נלחמים"

 ו:
 יג-יב

עַ " בֶֹּקר; בַ  ַוַיְשֵכם ְיהֹושֻׁ
ים ְשאּו ַהכֲֹּהנִּ ֲארֹון -ֶאת ַויִּ

ים   ה'... ְבָעה ַהכֲֹּהנִּ ְושִּ
ְבָעה שֹוְפרֹות ים שִּ  נְֹּשאִּ

יםַהיֹּ ְפֵני ֲארֹו ְבלִּ  ה',ן לִּ
ים ָהלֹוְך  עּו ְוָתְק  הְֹּלכִּ

הֵֹּלְך  ַבּׁשֹוָפרֹות; ְוֶהָחלּוץ
ְפֵניֶהם, ְוַהְמַאֵסף הֵֹּלְך  לִּ

ְוָתקֹוַע  ָהלֹוְך  ה'ַאֲחֵרי ֲארֹון 
 "ַבּׁשֹוָפרֹות

ב"סדרת חינוך" שמיימית לומד 
יהושע עם העם שהלוחם העיקרי 

ולהמחשת הדבר  ,בכיבוש הוא ה'
קיף את לה אדווקנקראים הכהנים 

החומה עם שופרות בידיהם וארון 
 ה' לפניהם

שיעור 
באמונה 
לחילי 

יהושע ולכל 
 :העם

המלחמה 
בארץ 

ישראל היא 
 מלחמת ה'

ַע ֶאל  ו:טז ָהָעם -"ַויֹּאֶמר ְיהֹושֻׁ
י יעּו, כִּ -ָלֶכם ֶאת ה'ָנַתן -ָהרִּ

יר"  .ָהעִּ

 יסיתכיבוש העיר הראשונה בדרך נ
נועד ללמד את החיילים ואת העם 

ובידו להכניע  ,' איש מלחמה"ש"ה
 לפניהם את כל יושבי כנען

הטמעת 
האמונה ביד 

ה' ע"י 
הטלת חרם 

על כל 
 שלל:ה

כיבוש יריחו 
 הוא נס גלוי

יא וְ " ו:יז יר ֵחֶרם הִּ ָכל ְוָהְיָתה ָהעִּ
 " ה'ֲאֶשר ָבּה לַ 

הטלת חרם על כל רכוש העיר 
יריחו היתה כדי להמחיש לעם 

ן שה' עצמו לחם והביא לנצחו
ללא אבדות. ואם ימשיכו להאמין 

 בו ינצחו ללא אבדות!

דה כנגד ימ
לקיחה דה: ימ

מן החרם 
מחרימה 

)מאבדת( חלילה 
 את העם

ֲחִרימוֶפן ..." ו:יח ןתַּ  ּ ּוְלַקְחֶתם מִּ
ה ְוַשְמֶתם ֶאת ַמֲחנֵ  ,ַהֵחֶרם
ְשָרֵאל  ַוֲעַכְרֶתם  ְלֵחֶרםיִּ
 "אֹותֹו

 –רה יביטוי נוסף לחומרת העב
כדי  –ת כליה לכולם סכנ

 להרחיקם עוד יותר ממנה
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קיום א.
גם שבועה 

 לאויב
)לרחב ובני 

 ביתה(
הכרת ב.

הטוב למי 
 שהטיב לך

 ו:
כג, 
 כה

ים" ים ַהְמַרְגלִּ  ַוָיבֹּאּו ַהְנָערִּ
י יאּו ֶאת ָרָחב ְוֶאת ָאבִּ ָה ַויֹּצִּ
ָמּה ְוֶאת ַאֶחיָה ְואֶ  ת ְוֶאת אִּ

ָכל ֲאֶשר ָלּה ְוֵאת ָכל 
ְשְפחֹוֶתיהָ  יאּו  ,מִּ הֹוצִּ

חּוץ ְלַמֲחֵנה  יחּום מִּ ַוַינִּ
ְשָרֵאל...  ְוֶאת ָרָחב ַהּזֹוָנה יִּ

יָה ְוֶאת ָכל  ְוֶאת ֵבית ָאבִּ
 ַע"ֲאֶשר ָלּה ֶהֱחָיה ְיהֹושֻׁ 

החזרה על קיום ההבטחה באה 
חשיבות של קיום להדגיש את ה

הבטחה, במיוחד לאנשים זרים. 
בדומה לזה, קיים יהושע )פרק ט( 
את הברית שכרת עם הגבעונים, 
למרות ההערמה מצדם, כדי 

 להימנע מחילול ה'

ערבות 
 הדדית

)עם נכניסתם 
 לארץ(

ְמֲעלּו " ז:א, ז ַמַעל  ְבֵני ִיְשָרֵאלַויִּ
ַקח ָעָכן ֶבן ַכְר  י ַבֵחֶרם, ַויִּ מִּ

י ֶבן ֶזַרח ְלַמֵטה בֶ  ן ַזְבדִּ
ַחר ַא ן ַהֵחֶרם, ַויִּ ף ְיהּוָ ה מִּ

וכן  .”ִבְבֵני ִיְשָרֵאל ה'
ְוַגם  ִיְשָרֵאלָחָטא "בהמשך: 

ּוִּ  י ֲאֶשר צִּ יתִּ י ָעְברּו ֶאת ְברִּ יתִּ
ן ַהֵחרֶ   םאֹוָתם, ְוַגם ָלְקחּו מִּ

 וכו' "

רה יעוד טרם זיהה יהושע את העב
ילתו של עכן, ציין הכתוב שמע

נזקפת לחובת כל ישראל בגלל 
 בות ההדדית יהער

מנהיג נוטל 
 אחריות

 ז:
 ו-ה

ַוַיכּו ֵמֶהם ַאְנֵשי ָהַעי "
יש ָּׁשה אִּ ים ְושִּ ְשלֹּשִּ  כִּ

ְרְדפּום ְפֵני  ַויִּ לִּ
ים ַע  ַהַּׁשַער ַוַיכּום  ַהְּׁשָברִּ

ַמס ְלַבב ָהָעם וַ  י ַבמֹוָר . ַויִּ ְיהִּ
ם עַּ וַּיִ .... ְלָמיִּ ע ְיהֹושֻׁ ְקרַּ

ל ָפָניו  ִשְמלָֹתיו וִַּיפֹל עַּ
ד  ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ְיהָוה עַּ

ל, ָהֶעֶרב, הּוא ְוִזְקֵני ִיְשָראֵ 
ל רֹאָשם  " וַּיֲַּעלּו ָעָפר עַּ

בעם שלון חס כייהושע יודע לי
בו  ותולה זאתלמצב רוחני 

רואים הזקני העדה בו כמנהיג
 עקב כךו ,עצמם אחראים למצב

 בתפילהונה לה' פ

מפני דאגה 
שם חילול 
 ,ה'

דאגה לכבוד 
 ה'

ְמךָ   ז:ט  "...ּוַמה ַתֲעֵשה ְלשִּ
 "ַהָג ֹול

 חילולמפני כמשה בשעתו  שדאג 
ה' בעיני הגויים באמרו: "למה  שם

יאמרו מצרים לאמר ברעה 
הוציאם להרוג אותם בהרים וכו' " 

 )שמות, לב:יא(
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קדושת 
 –המחנה 

 תנאי לנצחון

ם  ז:יג ֵדש"קֻׁ ָת ֶאת ָהָעם ְוָאַמְר  קַּ
ְדשו י כֹּה  ,ּ ְלָמָחרִהְתקַּ כִּ
ְשָרֵאל'אֱ  ה'ָאַמר   ,לֵֹּהי יִּ

ְשָרֵאל לֹּא ְרְבָך יִּ  ֵחֶרם ְבקִּ
ְפֵני אְֹּיֶביָך עַ    תּוַכל ָלקּום לִּ

יְרֶכם ַהֵחֶרם מִּ  ְרְבֶכםֲהסִּ  "קִּ

קדושת המחנה הנדרשת מהפסוק 
והיה מחניך )דברים,כג:טו(: "...

, מקבלת כאן משמעות קדוש"
נקיון מכל חטא, לא רק -נוספת

 רות הכרוכות בטומאהימעב

מעילה 
באמון היא 
 מעשה נבלה

ָש " ז:טו ְלָכ  ַבֵחֶרם יִּ  .ֵרף..ְוָהָיה ַהנִּ
י ָעָשה   ְשָרֵאל" ְנָבָלהְוכִּ   ְביִּ

מעילתו של עכן היתה מעבר 
לכניעה לחמדת ממון, אלא 

הערבות  מפני אולי) "מעשה נבלה" !
   ההדדית(

ענישה 
פומבית 

 עהרתלה

 ז:
 כו-כד

ַע ֶמה ֲעַכְר " ָתנּו ַויֹּאֶמר ְיהֹושֻׁ
ְרָך ה' ַביֹום ַהֶּזה ְרְגמּו .ַיְעכֳּ  ַויִּ

ְש  ְשָרֵאל ֶאֶבן ַויִּ  ְרפּואֹּתֹו ָכל יִּ
ְסְקלּו אָֹּתם אָֹּתם ָבאֵ  ש ַויִּ

ים וכו' "  ָבֲאָבנִּ

רה ושיתוף העם יפרסום העב
בביצוע העונש באו להשריש בעם 

"למען  -את היראה מחטוא לה' 
)במיוחד בעת מלחמה " ישמעו וייראו

צריכה להיות הקפדה יתרה על קיום 
 ההוראות(

כיבוש העי: 
סיפור של 
תחכום 
צבאי 

 בעידוד ה'

 ח:
 כט-א

ַע ַאל ה'ַויֹּאֶמר "   ֶאל ְיהֹושֻׁ
יָרא ְוַאל ֵתָחת... עַ   תִּ יהֹושֻׁ  וִּ

יב ָי ֹו ֲאֶשר ָנטָ  ה לֹּא ֵהשִּ
ים י ֹון ַע  ֲאֶשר ֶהֱחרִּ ֵאת  ַבכִּ

 ָכל יְֹּשֵבי ָהָעי וכו' "

יהושע משמש כמנהיג צבאי אחר 
היותו מנהיג רוחני בפרשת החרם. 
העם למד שגם מבצע צבאי מזהיר 

 מלווה בברכת ה'

ות נאמנ
יהושע לצווי 

 משה

 ח:
 לה-לב

ְכָתבוַ " ים -ָשם ַעל-יִּ ָהֲאָבנִּ
ְשנֵ  ֵאת ה תֹוַרת מֶֹּשה, מִּ

ְפֵני ְבֵני  ֲאֶשר ָכַתב לִּ
ְשָרֵאל ְשָרֵאל -ְוָכל   .יִּ יִּ

ים ְושְֹּפָטי ו ּוְזֵקָניו ְושְֹּטרִּ
ֶּזה ָלָארֹון  ֶּזה ּומִּ ים מִּ עְֹּמ ִּ
ם נְֹּש  יִּ ים ַהְלוִּ  ֵאיֶנֶג  ַהכֲֹּהנִּ

ית  ה', ַכֵגר ָכֶאְזָרח-ֲארֹון ְברִּ
ים, -מּול ַהר-ֶחְציֹו ֶאל זִּ ְגרִּ

  ֵעיָבל:-מּול ַהר-ְוַהֶחְציֹו ֶאל
ָּוה מֶֹּשה ֶעֶב  , ה'-ַכֲאֶשר צִּ

ְשָרֵאל-ְלָבֵרְך ֶאת  ָהָעם יִּ
אשָֹּנה ֵכן, ָקָרא -ְוַאֲחֵרי  .ָברִּ

ְבֵרי ַהתֹו-ָכל-ֶאת ָרה, דִּ
ָכל ְכ ה ַהְבָרָכה ְוַהְקָללָ 

-לֹּא .ַהָכתּוב ְבֵסֶפר ַהתֹוָרה
ָּוה  ָהָיה ָ ָבר כֹּל ֲאֶשר צִּ מִּ

ַע, ָקָרא ְיהֹושֻׁ מֶֹּשה ֲאֶשר לֹּא 
ְשָרֵאל ְוַהָנשִּ ֶנֶג  ָכל   יםְקַהל יִּ

ְרָבם ַההֵֹּלךְ  ְוַהַטף, ְוַהֵגר  "ְבקִּ

 השציוויהושע מקיים את המצוות 
כשיכנסו  שיקיימומשה לישראל 

נאמן הוא לכל דברי משה  .לארץ
 .רבו
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חטא נשיאי 
העדה: לא 

שאלו את פי 
 ה'

ים" ט:יד ְקחּו ָהֲאָנשִּ ֵציָ ם;  ַויִּ מִּ
י -ְוֶאת  , לֹּא ָשָאלּו"ה'פִּ

הפסוק מציין את הטעות, כדי 
ללמד שעליהם היה להיוועץ 

הנושא  ,הכהן ביהושע ובאלעזר
 .אורים ותומים על לבו

יהושע כורת 
ברית 

מוגבלת 
"לחיותם", 

שלא 
 להמיתם

ַע ָש " ט:טו לֹום, ַוַיַעש ָלֶהם ְיהֹושֻׁ
ית  ְכרֹּת ָלֶהם ְברִּ יֹוָתםַויִּ  "ְלחַּ

, עם הגבעונים יהושע כרת ברית
אחר שכבר נשבעו להם הנשיאים, 

להחיות אותם, אך הברית  רק כדי
 ר שעבודלא כוללת איסו

חומרת 
 -חילול ה'

הימנעות 
 מלהרגם

ים, אֶ -ַויֹּאְמרּו ָכל" ט:יט יאִּ -לַהְנשִּ
ְשַבְענּוָהֵעָ ה-ָכל  , ֲאַנְחנּו נִּ

ְשָרֵאל; 'אֱ  ה'בַ  ָלֶהם לֵֹּהי יִּ
ְנגַֹּע ָבֶהם  "ְוַעָתה, לֹּא נּוַכל לִּ

חילול ה' מונע גם ענישה חמורה 
 למי שרימו את כלל ישראל

תגובה 
של נחושה 
 מנהיג

-ט:כב
 כג

יֶתם אָֹּתנּו ֵלאמֹּר" מִּ , ָלָמה רִּ
ים אֲ  ֶכם ְמאֹּ , ְרחֹוקִּ ַנְחנּו מִּ

ְרֵבנּו  ְוַאֶתם ְבקִּ
ים ים  .יְֹּשבִּ ְוַעָתה, ֲארּורִּ
 "וכו'  ַאֶתם

לאחר גילוי התרמית, לא חשך 
ילים לתוכחה ולהוקעה יהושע מ

היה  אתזל בכ אךשל הגבעונים, 
ם על נאמן לברית, למנוע המתת

 .ידי העם

יהושע נאמן 
עדיין 
 לבריתו

ְבעֹון אֶ " ז-י:ו ְשְלחּו ַאְנֵשי גִּ -לַויִּ
עַ  ן ...ְיהֹושֻׁ ַע מִּ -ַוַיַעל ְיהֹושֻׁ

ְלָגל, הּוא ְוָכל ַעם -ַהגִּ
בֹוֵרי מֹו, ְוכֹּל גִּ ְלָחָמה עִּ  ַהמִּ

ל  "וכו'  ֶהָחיִּ

יהושע נאמן לבריתו להגן על 
א והגבעונים, למרות שיכל למצ

תלה שלא להגן עליהם, מאחר אמ
ורימו אותו, אולי להוסיף בקידוש 

 .ה'

המשך נסים 
גלויים 
בכיבוש 

 הארץ
 

-י:יא
 יב

ְשרָ  " ְפֵני יִּ י ְבנָֻׁסם מִּ ֵאל, ַוְיהִּ
 ה'חֹורֹּן וַ -ֵהם ְבמֹוַר  ֵבית

ים  יְך ֲעֵליֶהם ֲאָבנִּ ְשלִּ הִּ
ן ם ַע -ְג ֹּלֹות מִּ -ַהָּׁשַמיִּ

תּו:--ֲעֵזָקה -ים ֲאֶשרַרבִּ   ַוָימֻׁ
ר ֵמתּו ְבַאְבֵני ַהָבָר , ֵמֲאֶש 

ְשָרֵאל ֶבָחֶרב ָאז  ...ָהְרגּו ְבֵני יִּ
ַע לַ  , ְביֹום ֵתת ה'ְיַ ֵבר ְיהֹושֻׁ

ְפֵני ְבֵני -ֶאת ה' י, לִּ ָהֱאמֹּרִּ
ְשָרֵאל; ַויֹּאֶמר ְלֵעיֵני  יִּ

ְבעֹון ְשָרֵאל, ֶשֶמש ְבגִּ דֹום  יִּ
 "וכו'  ןְוָיֵרַח ְבֵעֶמק ַאָילֹו

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 דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

חינוך 
הקצינים 
לתעוזה 

 כנגד האויב

י ְכהֹו" י:כד יָאם ֶאתַוְיהִּ -צִּ
ים ָהֵאֶלה עַ -ֶאל ַהְמָלכִּ , ְיהֹושֻׁ

ַע ֶאל ְקָרא ְיהֹושֻׁ יש -ָכל-ַויִּ אִּ
ְשָרֵאל ַויֹּאֶמר ֶאל יֵני -יִּ ְקצִּ

ְלָחָמה ֶהָהְלכּו א ַאְנֵשי ַהמִּ
ימּו ֶאת ְרבּו שִּ תֹו, קִּ -אִּ

ים-ַרְגֵליֶכם ַעל  ַצְּואֵרי ַהְמָלכִּ
ְקְר  ימּו ָהֵאֶלה; ַויִּ בּו, ַוָישִּ

 ".ַצְּואֵריֶהם-ַרְגֵליֶהם ַעל-ֶאת

יהושע כמנהיג יודע לזהות את 
השיעור הנחוץ לחיזוק לב מפקדיו 

 יצוארואומר להם לדרוך על 
ובכך התקיימה בו ברכת  ,המלכים

ה' שנאמרה למשה: "ואתה על 
 במותימו תדרוך" )דברים, לג:כט(

חיזוק כלל 
 הלוחמים

ַע, ַאַויֹּאֶמר אֲ " י:כה -לֵליֶהם ְיהֹושֻׁ
יְראּו ְוַאל ְזקּו   ֵתָחתּו:-תִּ חִּ

ְמצו י ָכָכה ַיֲעֶשה  ְואִּ  ה'כִּ
ם אְֹּיֵביֶכם, ֲאֶשר ַאתֶ -ְלָכל

ים אֹוָתם וכו' " ְלָחמִּ  נִּ

יהושע מחזק את כלל החיילים 
ובמיוחד את הקצינים, נושאי 

 התפקידים הקשים

הקפדה על 
 צלם א'להים

 י:
 כז-כו

י לְ " ָּוה  ֵעת בֹוא ַהֶּׁשֶמש,ַוְיהִּ צִּ
י ּום ֵמַעל  ַע ַויֹּרִּ ְיהֹושֻׁ

ים"  ָהֵעצִּ

יהושע שקול בהליכותיו, לא 
"נסחף" אחר הנצחון המזהיר, 
אלא שומר על אצילות נפש 
ומקיים דברי הכתוב: "לא תלין 

 נבלתו על העץ" )דברים, כא:כג(
סיכום 

בוש: יהכ
וה יכאשר צ

 ה' את משה

ֲאֶשר ִצּוָ  " יא:טו  מֶֹשה-ה ה' ֶאתכַּ
ָּוה מֶֹּשה ֶאת-ַעְבדֹו, ֵכן -צִּ

ַע; ְוֵכןְיהֹו עַ  שֻׁ , ָעָשה ְיהֹושֻׁ
כֹּל -לֹּא יר ָדָבר, מִּ -ֲאֶשרֵהסִּ

 ".מֶֹשה-ִצָּוה ה' ֶאת

באה  בסיכום כיבוש הארץ
הדגשה: יהושע קיים את מצוות 
ה' למשה, שמסרה ליהושע. 
נאמנות כזו היא איננה נחלת כל 

היא שבחו של  אולם, מנהיג
 שופטים ומלכיםשע, שלא כויה

מלאו אחר לא  שקמו אחריו, שהם
  צווי ה' במלואו.

"שיר" 
 הנצחון

פרק 
 יב

ר ְוֵאֶלה ַמְלֵכי ָהָאֶרץ, ֲאֶש "
כּו ְבֵני ְשָרֵאל...-הִּ ְוֵאֶלה   יִּ

ָכה  ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֲאֶשר הִּ
ַע  וכו' "  ְיהֹושֻׁ

בוש בפרק יא, יבנוסף לסיכום הכ
סיכום כללי של  בפרקנו בא
בוש עבר הירדן יבוש, כולל כיהכ

 .המזרחי ע"י משה ועם ישראל
 כתוב כשיר הלל לה' סיכום זה

איזכור חטא 
המרגלים 

זוק ילח
 האמונה

-יד:ו
 ט

 ְיפֶֻׁנה-ָכֵלב ֶבן ַויֹּאֶמר ֵאָליו"  
י: ּזִּ -ַאָתה ָיַ ְעָת ֶאת  ַהְקנִּ

ֶבר -ַהָדָבר ֲאֶשר -ֶאל ה'דִּ
ישמֶֹּש  ים,'ָהאֱ -ה אִּ ַעל  לֹּהִּ

 ְבָקֵ שאֹּ ֹוַתי ְוַעל אֹּ ֹוֶתיָך 
ים ָשָנה -ֶבן ...ַבְרֵנעַ  ַאְרָבעִּ
י ְשלַֹּח מֶֹּשה ֶעֶב  ָאנֹּכִּ  ה'-בִּ

ָקֵ ש ַבְרֵנַע  י מִּ -ְלַרֵגל ֶאתאֹּתִּ
, ָהָאֶרץ; ָוָאֵשב אֹּתֹו ָדָבר

ם י-ַכֲאֶשר עִּ י   ...ְלָבבִּ ְוַאחַּ
-י, ִהְמִסיו ֶאתֲאֶשר ָעלּו ִעִמ 

 ֵלב ָהָעם; ְוָאנִֹכי ִמֵלאִתי
 ".וכו' לָֹהי'א  ה' ַאֲחֵרי 

כלב מבקש לקיים את הבטחת 
"יען את חברון,  תת לומשה ל

אשר מלא אחרי ה'" ושיבח את 
ארץ ישראל וחיזק את העם 

זאת  ביכולתם לכבוש אותה.
לעומת המרגלים האחרים שהיו 
חסרי אמונה והפחידו את העם 

 כלו לכובשה.שלא יו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

תי ימדד אמ
 של כוח

 יד:
 יא-י

י ַהיֹום... " ֵנה ָאנֹּכִּ  ְוַעָתה הִּ
ים ָשָנה-ֶבן   .ָחֵמש ּוְשמֹּנִּ

י ַהיֹום ָחָזק, ַכֲאֶש  ר עֹוֶ נִּ
י מֶֹּשה , ְביֹום ְשלַֹּח אֹותִּ

י ָאז י עָ  ְככֹּחִּ   ָתה:ּוְככֹּחִּ
ְלָחָמה, ְוָלֵצאת ְוָלבֹוא"  ַלמִּ

מהו סוד כוחו של כלב? הרוח 
האחרת שלוותה אותו בשליחות 

היא זו שעומדת לו מאז  ,הריגול
ומכוחה יכול הוא לומר  ,ועד היום

שעודנו "חזק" ונכון למשימת 
 כיבוש

חיבת הארץ 
של בנות 

 צלפחד

ְפֵני ֶאְלָעָזר " יז:ד ְקַרְבָנה לִּ ַותִּ
ן ןַהכֹּהֵ  ַע בִּ ְפֵני ְיהֹושֻׁ  נּון-ְולִּ

יאִּ  ְפֵני ַהְנשִּ  ים ֵלאמֹּר, ה'ְולִּ
ָּוה ֶאת ָלנּו -מֶֹּשה ָלֶתת-צִּ

ֵתן  ַנֲחָלה ְבתֹוְך ַאֵחינּו; ַויִּ
י -ָלֶהם ֶאל  , ַנֲחָלה ְבתֹוְך ה'פִּ

יֶהן"  ֲאֵחי ֲאבִּ

סיפור בנות צלפחד מופיע כאן 
כבוד על להן כדי לחלוק  ,שוב

על כך שעמדו בחיבתן את הארץ 
הזכות לנחול בתוך נחלת אחי 

 אביהם 

קיום 
 הבטחת ה'

 כא:
 מג-מב

יב, ְככֹּל ה'ַוָיַנח " ָסבִּ  ָלֶהם מִּ
ְשַבע ַלֲאבֹוָתם-ֲאֶשר -; ְולֹּאנִּ

ְפֵניֶהם יש בִּ ָכל ָעַמ  אִּ -מִּ
 אְֹּיֵביֶהם-, ֵאת ָכלאְֹּיֵביֶהם

 ָנַפל ָדָבר-לֹּא .ְבָיָ ם ה'ָנַתן 
כֹּל ַהָדָבר -ַהטֹוב, ֲאֶשר מִּ

ֶבר  ְשָרֵאל:-ֶאל ה'דִּ   ֵבית יִּ
 "ָבא ַהכֹּל

קיים שמודאי שאנו בטוחים בה' 
הבטחותיו, אך בדור הכיבוש 
וההתנחלות הראשון בארץ, נראה 
 שהיה צורך להזכיר זאת בפירוש

לחזק את האמונה בהשגחת  כדי
 ה' על עמו ועל נחלתו

יהושע מברך 
את שבטי 
עבר הירדן 
המזרחי 
ושולחם 
 לבתיהם

 כב:
 ו-א

ַאֶתם  ר ֲאֵליֶהםַויֹּאמֶ  "
ָּוה-ֵאת ָכל ְשַמְרֶתם  ֲאֶשר צִּ

; ה'ֶאְתֶכם מֶֹּשה ֶעֶב  
י, ְלכֹּל ֲאֶש  ְשְמעּו ְבקֹולִּ -רַותִּ

י ֶאְתֶכם יתִּ ּוִּ ֲעַזְבֶתם -לֹּא .צִּ
י-ֶאת ים ַרבִּ ם, ֲאֵחיֶכם ֶזה ָימִּ
 ַהיֹום ַהֶּזה; ּוְשַמְרֶתם ַע 
ְש -ֶאת ְצַות מִּ  ה'ֶמֶרת מִּ
יַח  .לֵֹּהיֶכם'אֱ   ה'ְוַעָתה, ֵהנִּ
ר לֵֹּהיֶכם ַלֲאֵחיֶכם, ַכֲאֶש 'אֱ 

ֶבר ָלֶהם; ְוַעָתה פְ  נּו ּוְלכּו דִּ
ֵליֶכם... ְמרּו ָלֶכם ְלָאהֳּ  ַרק שִּ

ְצָוה -ְמאֹּ , ַלֲעשֹות ֶאת ַהמִּ
ָּוה -ְוֶאת ַהתֹוָרה ֲאֶשר צִּ

, ה'-ֶאְתֶכם מֶֹּשה ֶעֶב 
לֵֹּהיֶכם 'אֱ  ה'-ֶאת ְלַאֲהָבה

ְשמֹּר-ְוָלֶלֶכת ְבָכל  ְדָרָכיו ְולִּ
ְצו  בֹו ּוְלָעְב ֹו-ּוְלָ ְבָקה ָֹּתיו, מִּ
 ַנְפְשֶכם"-ְלַבְבֶכם ּוְבָכל-ְבָכל

יהושע הזכיר בתחילת שליחותו 
לבני גד ובני ראובן את חובתם 

בוש הארץ, ילעזור לאחיהם בכ
שמלאו חובתם, הוא  לאחר ועתה,

זאת ולשלחם לבתיהם זוכר לציין 
בברכה ובתזכורת להמשך שמירה 

מתוך אהבה ודבקות  ,על מצוות ה'
 ומסירות נפש.

היודע  ,זו דרכו של מנהיג אחראי
 לדרוש והיודע להכיר טובה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

תוכחה 
נוקבת לבני 

גד ובני 
 ראובן

על שבנו 
לעצמם 

 - מזבח
חובת המנהיג 
להוכיח את 

 בני עמו

 כב:
 כ-יג

ְשְלחּו ְבֵני"  ְשָרֵאל ֶאל-ַויִּ -יִּ
, ָג -ְבֵני-ְראּוֵבן ְוֶאל-ְבֵני
י ֵשֶבט-ְוֶאל -ְמַנֶּׁשה ֶאל-ֲחצִּ

ְלָע : יְנָחס ֶבן-ֶאת ֶאֶרץ ַהגִּ -פִּ
יםר ַהכֵֹּהן ַוֲעָשָרה ְנשִּ ֶאְלָעזָ   אִּ
מֹו יא אֶ --עִּ יא ֶאָח  ָנשִּ ָח  ָנשִּ

ְלֵבית ָאב, ְלכֹּל ַמטֹות 
יש רֹּאש בֵ  ְשָרֵאל; ְואִּ -יתיִּ

ֲאבֹוָתם ֵהָמה, ְלַאְלֵפי 
ְשָרֵאל -ְבֵני-ַוָיבֹּאּו ֶאל יִּ

י-ָג , ְוֶאל-ְבֵני-ְראּוֵבן ְוֶאל  ֲחצִּ
ֶאֶרץ -ֶאל ְמַנֶּׁשה-ֵשֶבט
ָתםַוְיַ ְברּו  ְלָע ;ַהגִּ  ֵלאמֹּר  אִּ

-, ָמהה'כֹּה ָאְמרּו כֹּל ֲעַ ת 
ם ַמַעל ַהֶּזה ֲאֶשר ְמַעְלתֶ הַ 

ְשָרֵאל, ָלשּוב הַ 'ֵבא יֹום לֵֹּהי יִּ
ְבנֹוְתֶכם ָלֶכם ה' ֵמַאֲחֵרי  בִּ

ְמָרְ ֶכם ַהיֹום בַ  ְזֵבַח, לִּ ה'  מִּ
 וכו' "

עור הרע יחובת התוכחה וב
מישראל היתה ברגישות גבוהה 

ואף הביאה להכנת מתקפה  ,מאד
צבאית כלפי בני גד ובני ראובן, 
מאחר ופרשיות מעילה היו כבר 
בעבר, פרשיות שגרמו לעונשים 

 קשים מאת ה'.

החובה 
להבהיר את 

 מעשינו: 
בני גד ובני 

ראובן 
מסבירים 

באופן ברור 
 את כוונתם

 כב:
 כט-כא

 ָג -ְראּוֵבן ּוְבֵני-נּו ְבֵניַוַיעֲ "
י ֵשֶבט ַהְמַנֶּׁשה; וַ  ְיַ ְברּו ַוֲחצִּ

ְש -ֶאת ָרֵאל ֵאל ָראֵשי ַאְלֵפי יִּ
ים'אֱ  הּוא יֵֹּ ַע,  ...לֹּהִּ

ְשָרֵאל ם  הּוא ֵיָ ע: ְויִּ -אִּ
ם -, ַאלה'ְבַמַעל בַ -ְבֶמֶר  ְואִּ

יֵענּו ַהיֹום ַהֶּזה ְבנֹות  .תֹושִּ לִּ
ְזֵבַח, ָלשּוב ֵמַאֲחרֵ  ָלנּו ; י ה'מִּ
ם ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹוָלה -ְואִּ

ם ְנָחה, ְואִּ  ַלֲעשֹות ָעָליו-ּומִּ
ְבֵחי ְשלָ  יםזִּ  , הּוא ְיַבֵקשה' מִּ

ם ָדָבר, -ְואִּ ְדָאָגה מִּ לֹּא מִּ
  זֹּאת ֵלאמֹּר:-ינּו ֶאתָעשִּ 

ם ְלָבֵנינּו יֹּאְמרּו ְבֵניכֶ  ָמָחר
 ה'ְולַ  ָלֶכם-ֵלאמֹּר, ַמה

ְשָרֵאל ּוְגבּול ָנַתן'אֱ   ה'-לֵֹּהי יִּ
ן ְראּובֵ -ֵביֵננּו ּוֵביֵניֶכם ְבֵני

-ַהַיְרֵדן. ֵאין-ָג , ֶאת-ּוְבֵני
יתּו ה'בַ  ָלֶכם ֵחֶלק ְשבִּ ; ְוהִּ

י -ְבֵניֶכם ֶאת ְלתִּ ָבֵנינּו, ְלבִּ
 וכו' " ה' ְירֹּא ֶאת

לא די בכך שכוונתם היתה טובה, 
צריכים היו בני גד ובני ראובן גם 
להסביר לנציגי העם את כוונתם 
באופן ברור. כך גם לימדם משה 

ִוְהִייֶתם "רבנו בראשית הדרך: 
)במדבר,  "ְשָרֵאלּוִמיִ  ְנִקִים ֵמה'

 לב:כב(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופסק פר
 הרחבה/הערות

ההודעה על 
קבלת 
של ההסבר 

נציגי 
השבטים 
שבעבר 
 הירדן

יְנָחס ַהכֵֹּהן, " כב:ל ְשַמע פִּ ַויִּ
יֵאי ָהֵעָ ה ְוָראֵשי ַא ְלֵפי ּוְנשִּ

תֹו, ֶאת ְשָרֵאל ֲאֶשר אִּ -יִּ
ים, ְברּו ְבֵני ַהְדָברִּ -ֲאֶשר דִּ

;   ּוְבֵני ְמַנֶּׁשהגָ -ְראּוֵבן ּוְבֵני
יַטב  "ְבֵעיֵניֶהם ַויִּ

הכתוב מודיע לקוראיו כי ההסבר 
התקבל על ידי המשלחת להסיר 

 כל ספק בדבר כשרות המעשה

אחריותו של 
מנהיג 

להורות לעם 
את הדרך 
בה ילכו 

  לאחר מותו

פרק 
 כג

ים ַרבִּ  " ָימִּ י מִּ ים, ַאֲחֵרי ַוְיהִּ
יַח -ֲאֶשר ְשָרֵאל לְ  ה'ֵהנִּ יִּ
ָכל יב; -מִּ ָסבִּ אְֹּיֵביֶהם מִּ

ַע ָזֵקן יהֹושֻׁ ים וִּ  ,ָבא ַבָימִּ
ַע, ְלָכל ְקָרא ְיהֹושֻׁ ְשָרֵאל-ַויִּ  יִּ

ְזֵקָניו ּוְלָראָשיו, ּוְלשֹּפְ  ָטיו לִּ
 ּוְלשְֹּטָריו; ַויֹּאֶמר ֲאֵלֶהם

י, ָבאתִּ  י ָזַקְנתִּ ים,ֲאנִּ  י ַבָימִּ
יֶתם  ֲאֶשר-ֵאת ָכל ְוַאֶתם ְראִּ

-יֶכם ְלָכלֱאלֹּהֵ  ה'ָעָשה 
ם ָהֵאֶלה  ְפֵניֶכם:ַהגֹויִּ י   מִּ כִּ

ְלָחם  לֵֹּהיֶכם'אֱ  ה' הּוא ַהנִּ
י ָלֶכם ֶאת. ָלֶכם ַפְלתִּ -ְראּו הִּ

ים ָהֵאֶלה ְשָארִּ ם ַהנִּ , ַהגֹויִּ
ְבֵטיֶכם: ְבַנֲחָלה ן  ְלשִּ -מִּ

ם ֲאֶשר ַהגֹו-ַהַיְרֵדן, ְוָכל יִּ
י, וְ  ְכַרתִּ ְמבֹוא  ַהָים ַהָג ֹולהִּ

הּוא  לֵֹּהיֶכם'אֱ  ה'וַ  .  ַהָּׁשֶמש
יש ֶיְהדֳּפֵ  ְפֵניֶכם, ְוהֹורִּ ם מִּ
ְשֶתם אָֹּתם ירִּ ְפֵניֶכם; וִּ לִּ  מִּ
ֶבר -ֶאת  ה'ַאְרָצם ַכֲאֶשר דִּ
 "וכו'  לֵֹּהיֶכם ָלֶכם'אֱ 

יהושע לחם בראש הצבא וכבש 
ני מותו את רוב הארץ. אך לפ

מזהיר הוא את העם מפני 
התרשלות בהמשך הכיבוש, 
ובהמשך דבריו מזרז אותם על 

 עבודת ה' בכלל.

תוכחת 
המנהיג רק 
 בסוף ימיו,

 כמשה
שהוכיח רק 
 לפני מותו

 כד:
 כח-א

-ָכל-ַע ֶאתַוֶיֱאסֹּף ְיהֹושֻׁ " 
ְשָרֵאל ְבֵטי יִּ ְשֶכָמה;  שִּ

ְשָרֵאל  ְקֵני יִּ ְקָרא ְלזִּ ַויִּ
 אָשיו, ּוְלשְֹּפָטיוּוְלרָ 

ְתַיְצבּו ְפֵני  ּוְלשְֹּטָריו, ַויִּ לִּ
עַ 'ָהאֱ  ים ַויֹּאֶמר ְיהֹושֻׁ  לֹּהִּ
 "וכו'  ָהָעם-ָכל-ֶאל

יהושע סוקר את חסדי ה' על עמו 
 מחויבותוובכך מעורר בהם את 

 להיות נאמן לו ולתורתושל העם 
 

נאמנות 
 העם לה'

 כד:
 יח-טז

יָלה ַוַיַען ָהָעם, ַויֹּאֶמר, " ָחלִּ
ַלֲעבֹּ  ה'  ָלנּו, ֵמֲעזֹּב ֶאת
ים ים ֲאֵחרִּ  "וכו'  ֱאלֹּהִּ

העם שומע את דבריו הנוקבים 
  נאמנותומשיב בהבעת של יהושע 

 לה'
 חידוש

ברית בין ה
 - העם לה'
ביטוי 

לאחריותו 
של יהושע 
כמנהיג, 

 לפני מותו 

 כד:
 כז-כה

ית לָ  " ַע ְברִּ ְכרֹּת ְיהֹושֻׁ ָעם ַויִּ
 א; ַוָיֶשם לֹו חֹּקַביֹום ַההּו

ְשֶכם ְשָפט בִּ  "וכו'  ּומִּ

יהושע מחדש את הברית בין 
ישראל לה', חותם בכך את 
תפקידו כמנהיג בהבטחה מחייבת 

 של העם להיות נאמן לה'

קיום צוואת 
- יוסף

קבורתו 
 בשכם

-ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאֶשר-ְוֶאת " כד:לב
ְצַריִּ -ֶהֱעלּו ְבֵני מִּ ְשָרֵאל מִּ ם יִּ

ְשֶכם, ְבֶחְלַקת ַהָש ָקְב  ה  ֶ רּו בִּ
-ֵניֲאֶשר ָקָנה ַיֲעקֹּב ֵמֵאת ְב 

י ְשֶכם ְבֵמָאה -ֲחמֹור ֲאבִּ
ְבֵני ְהיּו לִּ יָטה; ַויִּ יֹוֵסף -ְקשִּ

 ְלַנֲחָלה"

ת יוסף קיימו ישראל את צווא
 בסוף חומש בראשית )נ:כה(: 

ְשָרֵאל -ַוַיְשַבע יֹוֵסף ֶאת " ְבֵני יִּ
ְפקֹּ  אֱ ָפקֹּ  ֵלאמֹּר: ים '  יִּ לֹּהִּ

ֶתם ֶאת ַעְצמַֹּתי -ֶאְתֶכם, ְוַהֲעלִּ
ֶּזה  ".מִּ

 
 
 
 
 
 



 ופטיםש ספר - ראשונים נביאיםדות ביערכים ומ
 יצחק עמראני –בחסדי הי"ת 

 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

חיבת הארץ 
 של עכסה

 א:
 טו-יד

יֵתהּו "  י ְבבֹוָאּה, ַוְתסִּ ַוְיהִּ
ְשאֹּל ֵמֵאת יָה ַהָשֶ ה-לִּ , ָאבִּ

ְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור; ַויֹּא  ֶמרַותִּ
ַותֹּאֶמר לֹו  .ָלְך -ָלּה ָכֵלב, ַמה

י ֶאֶרץ ַהנֶ -ָהָבה י ְבָרָכה, כִּ  ֶגבלִּ
י גֻׁלֹּת מָ  י, ְוָנַתָתה לִּ ם; ְנַתָתנִּ יִּ

ֶתן לִּ  ַויִּ ית, ָלּה ָכֵלב ֵאת גֻׁלֹּת עִּ
ית"  ְוֵאת גֻׁלֹּת ַתְחתִּ

שיחה פרטית בעניין  הכתוב מביא
ההתיישבות, שאיננה חיונית לרצף 

, כדי ללמדנו על חיבת יהסיפור
הארץ של עכסה. ראוי להזכיר כאן 
את בנות צלפחד שגם הן גילו 

 חיבה לארץ.

תוכחה 
פירוט ) סמויה

האזורים שלא 
ירשו 

 (השבטים

 א:
 לה-כא

י-ְוֶאת" ַלִּם, יֵֹּשב ְירּוָש  ַהְיבּוסִּ
ישּו ְבנֵ  לֹּא ןהֹורִּ ְנָימִּ  ְולֹּא...י בִּ

יש ְמַנֶּׁשה ם  ...הֹורִּ ְוֶאְפַריִּ
יש  "וכו'  לֹּא הֹורִּ

הכתוב מביא בפירוט ובהדרגה את 
החטא של רוב השבטים בהימנעם 
מהשלמת הכיבוש. זאת חרף 
אזהרת יהושע בצוואתו לפני 

 מותו.
פעמים  פרהכתוב גם מציין מס
זכה לעזרה  שמי שהשתדל לכבוש
  כב(משמים )פסוקים יט, 

תוכחה 
גלויה של 

מלאך ה' על 
הימנעות 
מהשלמת 

 בושיהכ

ן ה' ַוַיַעל ַמְלַאְך " ג-ב:א ְלָגל, -מִּ ַהגִּ
ים ֶאל ַויֹּאֶמר ַאֲעֶלה . ַהבֹּכִּ

יא  ם, ָוָאבִּ ְצַריִּ מִּ ֶאְתֶכם מִּ
ָהָאֶרץ ֲאֶשר -ֶאְתֶכם ֶאל

י ַלֲאבֵֹּתיֶכם, ָואֹּ ְשַבְעתִּ ַמר, נִּ
ְתֶכם לֹּא י אִּ יתִּ  ָאֵפר ְברִּ

ְכְרתּו  ַאֶתם לֹּאוְ .ְלעֹוָלם תִּ
ית ְליֹוְשֵבי ָהָאֶרץ ַהּזֹּא -תְברִּ

תֹּצּון; ְולֹּא ְזְבחֹוֵתיֶהם תִּ -מִּ
י, ַמה ּזֹּאת  ְשַמְעֶתם ְבקֹולִּ

יֶתם י, לֹּא .ֲעשִּ -ְוַגם ָאַמְרתִּ
ְפֵניֶכם; וְ  ָהיּו ֲאָגֵרש אֹוָתם מִּ

ְה  ים, ֵואלֵֹּהיֶהם יִּ דִּ יּו ָלֶכם ְלצִּ
 ."שָלֶכם ְלמֹוקֵ 

רה": ירה גוררת עביאכן, "עב
השארת הגויים גרמה בהמשך 

 עבודה זרהרה עד ילקרבה ית
ְשָרֵאל": תםיולחיתון א ּו ָיְשב ּוְבֵני יִּ

י י ְוָהֱאמֹּרִּ תִּ י, ַהחִּ  ְבֶקֶרב ַהְכַנֲענִּ
י י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י, ְוַהחִּ ּזִּ וִַּיְקחּו  .ְוַהְפרִּ

-תְבנֹוֵתיֶהם ָלֶהם ְלָנִשים, ְואֶ -ֶאת
ְבד ּו ְבנֹוֵתיֶהם ָנְתנּו ִלְבֵניֶהם; וַּיַּעַּ

לֵֹהיֶהם-ֶאת  .ו(-)ג:ה" א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

חטא וענשו 
מדה כנגד  -

 מדה

 ב:
 כא-כ

ַחר"  ְשָרֵאל;  ה'ַאף  ַויִּ ְביִּ
גֹוי ַויֹּאֶמר, ַיַען ֲאֶשר ָעְברּו הַ 

י-תַהֶּזה אֶ  ּוִּ י ֲאֶשר צִּ יתִּ י ְברִּ תִּ
ֲאבֹוָתם, ְולֹּא ָשְמעּו  ֶאת

י יף -ַגם ,ְלקֹולִּ י לֹּא אֹוסִּ ֲאנִּ
ְפֵניֶהם, מִּ  יש מִּ יש אִּ -ןְלהֹורִּ

ם ֲאֶשר ַע,  ַהגֹויִּ ָעַזב ְיהֹושֻׁ
 ַוָימֹּת ְלַמַען ַנסֹות ָבם ֶאת

ְשָרֵאל: ים ֵהם אֶ   יִּ  תֲהשְֹּמרִּ
ֲאֶשר ָלֶלֶכת ָבם, כַ  ה'ֶדֶרְך 

ם ָשְמרּו ֲאבֹוָתם  " לֹּא אִּ

בני ישראל השאירו את עמי כנען, 
התקרבו אליהם, למדו ממעשיהם 

ה' הענישם  - תםיואף התחתנו א
בכך שלא עזר להם להוריש את 
האויבים מהארץ. ממילא הפכו 

 להם לאויבים

מחזור ספר 
שופטים: 

-עונש-חטא
 ישועה-זעקה

ְשרָ -ַוַיֲעשּו ְבֵני " י-ג:ז -ֵאל ֶאתיִּ
ְשְכחּו ֶאתה'ָהַרע ְבֵעיֵני  -, ַויִּ

-לֵֹּהיֶהם; ַוַיַעְב ּו ֶאת'אֱ  ה'
ים, ְוֶאת ָהֲאֵשרֹות -ַהְבָעלִּ

ַחר ְשָרֵאל,  ה'ַאף -ַויִּ ְביִּ
ְש  ְמְכֵרם ְבַי  כּוַשן רִּ ם,ַויִּ  ָעַתיִּ

ם; ַוַיַעְב  ּו  ֶמֶלְך ֲאַרם ַנֲהָריִּ
ְשָרֵאל ֶאת -ְבֵני כּוַשן יִּ
ְש  ים רִּ ם ְשמֶֹּנה ָשנִּ ָעַתיִּ

ְזֲעקּו ְבֵני ְשָרֵאל ֶאל-ַויִּ , ה'-יִּ
ְש  ה'ַוָיֶקם  ְבֵני יִּ יַע לִּ  ָרֵאלמֹושִּ

יֵעם יֵאל ֶבן ַויֹּשִּ ְקַנז, -ֵאת ָעְתנִּ
ֶמנּו ַוְת  י ָכֵלב ַהָקטֹּן מִּ י ֲאחִּ הִּ

ְשפֹּט ֶאתה' ָעָליו רּוחַ  -, ַויִּ
ְלָחָמה ְשָרֵאל, ַוֵיֵצא ַלמִּ , יִּ

ֵתן וַ  כּוַשן -ְבָי ֹו ֶאת ה'יִּ
ם ֶמֶלְך ֲאָרם; ַותָ  ְשָעַתיִּ ָעז רִּ

ם ְשָעָתיִּ  "ָי ֹו, ַעל כּוַשן רִּ

תיאור מחזור ההתנהגות הרוחנית 
ותוצאותיה הקשות מופיע כאן 
באופן ברור כפתיחה לתקופת 
השופטים הארוכה שנאמר עליה 

ים ָההֵ " :בהמשך ם, ֵאין ֶמֶלְך ַבָימִּ
ְש  יש ַהָיָשר ְבֵעיָניו,  ָרֵאל:ְביִּ אִּ

 פעמים( 3)יז:ו ועוד  ַיֲעֶשה"

מנהיגות 
ענווה  מתוך 

 ותושיה

יָאה,  " ט-ד:ד ָּׁשה ְנבִּ ּוְ בֹוָרה אִּ
י ֹות יא שְֹּפָטה  ֵאֶשת ַלפִּ הִּ

יא -ֶאת ְשָרֵאל, ָבֵעת ַההִּ יִּ
יא יֹוֶשֶבת ַתַחת תֶֹּמר  ְוהִּ

-יתְדבֹוָרה, ֵבין ָהָרָמה ּוֵבין בֵ 
ם; ַוַיֲעלּו  ֵאל ְבַהר ֶאְפָריִּ

ְש  ְשָרֵאל ַלמִּ  .ָפטֵאֶליָה ְבֵני יִּ
ְקָרא ְלָבָרק בֶ  ְשַלח ַותִּ -ןַותִּ

י; ֶקֶ ש ַנְפָתלִּ ינַֹּעם מִּ  ֲאבִּ
ָּוה   ה'ַותֹּאֶמר ֵאָליו ֲהלֹּא צִּ

ְשָרֵאל, ֵלְך ּוָמַש  לֵֹּהי'אֱ  ְכָת יִּ
ְמךָ   ְבַהר ָתבֹור, ְוָלַקְחָת עִּ

ְב עֲ  יש, מִּ ים אִּ ֵני ֶשֶרת ֲאָלפִּ
ְבֵני ְזבֻׁלּון י ּומִּ י ּוָמַשְכתִּ  .ַנְפָתלִּ

ישֹון ֶאת-ֵאֶליָך ֶאל -ַנַחל קִּ
יְסָרא ַשר ין ְוֶאת-סִּ -ְצָבא ָיבִּ
ְכבֹו ְוֶאת יהּו-רִּ  ֲהמֹונֹו; ּוְנַתתִּ

 ַויֹּאֶמר ֵאֶליָה ָבָרק, .ְבָיֶ ךָ 
ם י; -אִּ י ְוָהָלְכתִּ מִּ י עִּ ֵתְלכִּ
י, לֹּא -םְואִּ  מִּ י עִּ לֹּא ֵתְלכִּ

ַותֹּאֶמר ָהלְֹּך ֵאֵלְך  .ֵאֵלְך 
ְהֶיה  י לֹּא תִּ ָמְך, ֶאֶפס כִּ עִּ

ְפַאְרְתָך ַעל  ַהֶדֶרְך ֲאֶשר-תִּ
י ְבַי   ַאָתה הֹוֵלְך  ָּׁשה כִּ אִּ

ְמכֹּר  יְסָרא; ַוָתָקםֶאת  ה'יִּ  סִּ
ם ְדבֹוָרה ַוֵתֶלְך  ָבָרק עִּ

 ֶקְ ָשה"

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

 חזקה בקב"ה 
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 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

השתדלות 
 המצביא

המביאה 
 לעזרת ה'

 ד:
 טו-יד

ָבָרק ְדבָֹּרה ֶאל ַותֹּאֶמר "
י ֶזה הַ  ן יֹום ֲאֶשר ָנתַ קּום, כִּ

יְסָרא ְבָיֶ ךָ ֶאת  ה' ֲהלֹּא  .סִּ
ק ָיָצא ְלָפֶניָך; ַוֵיֶר  ָברָ  ה'

ים ֵמַהר ָתבֹור, ַוֲעֶשֶרת ֲאלָ  פִּ
יש ַאֲחָריו ַוָיָהם  -ֶאת ה'אִּ
יְסָרא ְוֶאת ָהֶרֶכב -ָכל-סִּ

י-ָכל-ְוֶאת  ֶחֶרב-ַהַמֲחֶנה ְלפִּ
יְסָרא  ְפֵני ָבָרק; ַוֵיֶר  סִּ לִּ

 ָליוֶמְרָכָבה, ַוָיָנס ְבַרגְ ֵמַעל הַ 
 "וכו' 

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

 ברגליו...

אומץ 
ה גבורו

הביאו 
  לנצחון

 ד:
 כא-יז

יְסָרא ָנס ְבַרְגָליו ֶאל" -ְוסִּ
אֶֹּהל ָיֵעל, ֵאֶשת ֶחֶבר 

י:ַהקֵ  ין  ינִּ י ָשלֹום ֵבין ָיבִּ  כִּ
ָחצֹור ּוֵבין ֵבית ֶחֶבר -ֶמֶלְך 

י ְקַראת .ַהֵקינִּ  ַוֵתֵצא ָיֵעל לִּ
יְסָרא, ַותֹּאֶמר ֵאָליו סּורָ  ה סִּ

י סּוָרה ֵאַלי, ַאל יָרא; -ֲא ֹּנִּ תִּ
ַוָיַסר ֵאֶליָה ָהאֱֹּהָלה, 

יָכה יֹּאֶמר וַ  .ַוְתַכֵסהּו ַבְשמִּ
ינִּ  ם,  ְמַעטי ָנא ֵאֶליָה ַהְשקִּ ַמיִּ
י; י ָצֵמאתִּ ְפַתח כִּ  ֶאת ַותִּ

. ַוַתְשֵקהּו ֶהָחָלב, נֹּאו 

ַקח ָיֵעל   ...ַוְתַכֵסהּו ַותִּ
ְיַת  ָהאֶֹּהל -ֶחֶבר ֶאת-ֵאֶשת

, ַהַמֶקֶבת ְבָיָ ּה-ַוָתֶשם ֶאת
ְת  ַקע ַוָתבֹוא ֵאָליו ַבָלאט, ַותִּ

ְצנַ -ֶאת  חַהָיֵת  ְבַרָקתֹו, ַותִּ
ְרָדם ַוָיַעף, -ָבָאֶרץ; ְוהּוא נִּ

 ."ַוָימֹּת

ישועת ה' מגיעה לישראל על ידי 
נשים צדקניות ואמיצות. דבורה 

יציאתו  עובדת זרזה את ברק.
למלחמה הביאה למנוסת סיסרא 
ובמנוסתו נמלט לאהל יעל. זו 
ראתה בכך אות משמים כי הפיל 

אויב ישראל בידה. -ה' את אויבה
שקתה אותו בתושיתה כי רבה ה

לכדי עייפות ותרדמה עמוקה, ואז 
המיתה אותו באומץ רב והכריעה  

כדוד שהכריע  ,בכך את המערכה
את המלחמה בפלשתים בהמיתו 

  .את מצביאם גלית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

שירת 
דבורה: 

הכרת הטוב 
לקב"ה, 

למתנדבים 
, בעם, לברק

 ליעל

 ה:
ב,ג,ט,
 יב,כד

ְשָרֵאל," ְפרַֹּע ְפָרעֹות ְביִּ   בִּ
ְתַנֵדב   .ה'ָבְרכּו ָעם,  ְבהִּ

ינּו ים, ַהֲאזִּ ְמעּו ְמָלכִּ    שִּ
ים: י לַ   רְֹּזנִּ י ָאנֹּכִּ ה' ָאנֹּכִּ
יָרה, ה ֲאזֵַּמר ָאשִּ לֵֹּהי 'אֱ  'לַּ
ְשָרֵאל ְלחֹוְקֵקי  ִלִבי  ...יִּ

ִמְתנְַּדִבים ִיְשָרֵאל  הַּ
קּום  ה'... ; ָבְרכוםָבעָ 

  ּוְשֵבה ֶשְבְיך ֶבן ָבָרק

ם ְך, .   ...ֲאִבינֹעַּ ְתבֹרַּ
ֵאֶשת  ָיֵעל,ִמָנִשים 

ים ָבאֹּהֶ  ֶחֶבר ָנשִּ י מִּ ל, ַהֵקינִּ
 ."ְתבָֹּרךְ 

דבורה ברוח קדשה שרה שיר 
תהילה לה' וזוכרת להכיר טובה 
רבה לקב"ה וגם לשליחיו: 
השבטים המתנדבים במלחמה, 

ק המצביא ויעל אשת חבר בר
 הקיני.

שירת 
כוחו דבורה: 

האדיר של 
 ה'

 ה:
 כא-כ

ן" ְלָחמּו; מִּ ם נִּ   ָשַמיִּ
ְלחֲ  לֹוָתם נִּ ְמסִּ ים מִּ מּו ַהכֹוָכבִּ

ם יְסָרא. -עִּ ישֹון   סִּ ַנַחל קִּ
ים ַנַחל   ַנַחל, ְגָרָפם ְק ּומִּ
ישֹון י ,קִּ י ַנְפשִּ ְ ְרכִּ  "עֹּז תִּ

בדומה להטבעת המצרים בים 
ף, ה' משתמש גם כאן בכוחות סו

כגון  הטבע להעניש את החיילים:
יְסָרא-ֶאת ה' וַָּיָהם"  -) :י ( סִּ
ם וַָּיָהם" ְצָריִּ ")שמות, ֵאת ַמֲחֵנה מִּ

 ועוד י :כ (
שירת 
דבורה: 
מפלתו 

הקשה של 
 האויב

 ה:
 כז-כו

יְסָרא ָמֲחָקה"    ְוָהְלָמה סִּ
ּוָמֲחָצה ְוָחְלָפה  רֹּאשֹו,
ל ַרְגֶליָה, ָכַרע ָנפַ  ֵבין .ַרָקתֹו
  ֵבין ַרְגֶליָה, ָכַרע  ָשָכב:
ַפל ַבֲאֶשר ָכַרע ָשם נָ  ָנָפל,
 "ָש ּו 

 שיר שבח לה' כולל תיאור מפורט
מפלתו הגדולה של סיסרא  של

שנפל בזכות תושייתה ואומץ לבה 
של יעל אשת חבר הקיני. מפלת 
סיסרא הפילה בעקבותיה גם את 

 כל חייליו

שירת 
שבח דבורה: 

לשבטים 
שעזרו 

וכחה ות
לשבטים 
 שלא עזרו

 ה:
 יח-יד

ם, ָשְרָשם" י ֶאְפַריִּ נִּ    מִּ
ין ַאֲחרֶ  ַבֲעָמֵלק, ְנָימִּ יָך בִּ

י ַבֲעָמֶמיָך; נִּ יר ָיְר ּו ָמכִּ  מִּ
ים, יםּומִּ  ְמחְֹּקקִּ  ְּזבּולֻׁן מְֹּשכִּ

ָשש  סֵֹּפר.ְבֵשֶבט  ָכר, ְוָשַרי ְביִּ
ם ָש   ְדבָֹּרה,-עִּ    שָכרְויִּ

ַלח  ֵכן ָבָרק, ָבֵעֶמק שֻׁ
ְפַלגֹות ְראּוֵבן  ְבַרְגָליו; בִּ
ים ְקֵקי ְג ֹּלִּ ָלָמה   ֵלב. חִּ
ם, ָיַשְבתָ  ְשְפַתיִּ   ֵבין ַהמִּ
ְשמֹּעַ  ים; לִּ קֹות ֲעָ רִּ   ְשרִּ

ים  ְפַלגֹות ְראּוֵבן, ְג ֹולִּ לִּ
ְקֵרי ְלָע ֵלב חִּ ן ְבֵעֶבר ַהַיְרדֵ  . גִּ
יֹות  ָ ןוְ  ,ָשֵכן נִּ   ;ָלָמה ָיגּור אֳּ
   ָיַשב ְלחֹוף רָאֵש 

ים ְפָרָציו  ַימִּ ְשכֹון.  ְוַעל מִּ יִּ
 תַעם ֵחֵרף ַנְפשֹו ָלמּו ְזבֻׁלּון 

י ַעל   ָשֶ ה"  ְמרֹוֵמיְוַנְפָתלִּ

מנהיג, כדבורה נוהגת כשופט, 
המשבח את הטובים והמוכיח את 

השבטים  .שיש להוכיחמי 
ם, בנימין, שהשתתפו הם: אפרי

מנשה, זבולון,  יששכר ונפתלי. 
לעומתם מי שלא הגיעו: בני עבר 
הירדן המזרחי: ראובן, גד ומנשה 

 .וכן דן ואשר
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 הרחבה/הערות

 תוכחת נביא
 בשנית

י, כִּ  " י-ו:ז ְשָרֵאל-ָזֲעקּו ְבֵני-יַוְיהִּ  יִּ
ְ   ַעלֶאל ה'   ,ָיןאֹּ ֹות מִּ
ְשַלח  יש ָנבִּ  ה'ַויִּ ְבֵני -ֶאל יאאִּ

ְשָרֵאל; ַויֹּאֶמר ָלֶהם כֹּה -יִּ
ְשָרֵאל, 'אֱ ה' ָאַמר  לֵֹּהי יִּ

י ֶאְתֶכם י ֶהֱעֵליתִּ  ָאנֹּכִּ
יא ֶאְתֶכם ם, ָואֹּצִּ ְצַריִּ מִּ  מִּ

ים וָ  ֵבית ֲעָב ִּ ל ֶאְתֶכם מִּ ַאצִּ
ְצַריִּם ַי  מִּ ַי  ָכל מִּ -ּומִּ

ָתם לֲֹּחֵציֶכם; ָוֲאָגֵרש אֹו
ְפֵניֶכם, ָוֶאְתָנה ָלֶכם ֶאת -מִּ
י  ה' ַאְרָצם ָואְֹּמָרה ָלֶכם, ֲאנִּ

יְראּו ֶאת לֵֹּהיֶכם'אֱ  -לֹּא תִּ
י, ֲאֶשר ַא ֶתם ֱאלֵֹּהי ָהֱאמֹּרִּ

י ם ְבַאְרָצם; ְולֹּא יֹוְשבִּ
י" ְשַמְעֶתם  ְבקֹולִּ

 ֵאין ֶמֶלְך "בהם בתקופת השופטים 
ְשָראֵ  יש ַהָיָשר ְבעֵ   ל,ְביִּ " ַיֲעֶשה יָניואִּ

נביא מידי פעם מופיע  )יז:ו(
ומוכיח את ישראל על מעשיהם 

המביאים עליהם את  ,הרעים
 הצרות הרבות עם אויביהם.
המצב הרוחני כה קשה, שגם 
הופעת נביא לא מזעזעת את העם 

דברי  .מהילשוב בתשובה של
אולי בעיקר  יםתובהנביא כ

ללמדנו ש"אין עונשין אלא אם כן 
התוכחה הקודמת היתה  מזהירין".

 ה(-בפרק ב )א

ענוותנות 
שלא מונעת 

נטילת 
תפקיד 

  המנהיגות

י " ז:טו , ַבָמה ה'ַויֹּאֶמר ֵאָליו בִּ
יַע ֶאת ֵנה -אֹושִּ ְשָרֵאל; הִּ יִּ

ְמַנֶּׁשה, ְוָאנֹּ י ַהַדל בִּ י ַאְלפִּ כִּ
י" יר ְבֵבית ָאבִּ  ַהָצעִּ

גדעון מבין את משמעות התפקיד 
לה מסרב, אך בעת צרה זו ותחי

לא מתנגד. התנהגותו מלמדת על 
אישיות מיוחדת של מנהיג שלא 
נבהל מהמשימה, רק מבקש להיות 

 בטוח בשליחות
גדעון מבטא 

אמונה 
אמיצה 

בשליחותו: 
הורס את 
מזבח אביו 
וכורת את 

  האשרה

  ז:
 כח-כז

קַ " ְ עֹון ֲעָשָרה ֲאָנשִּ ַויִּ ים ח גִּ
ֶבר ַכֲאֶש  ֵמֲעָבָ יו, ַוַיַעש ר דִּ

י ַכֲאֶשר ָירֵ ה'ֵאָליו  א ; ַוְיהִּ
יו ְוֶאתבֵ -ֶאת ַאְנֵשי -ית ָאבִּ

יר ַוַיַעש , ֵמֲעשֹות יֹוָמם ָהעִּ
ימּו ַאְנֵשי הָ  .ָלְיָלה יר ַוַיְשכִּ עִּ

ְזַבח  ֵנה נַֻׁתץ מִּ ַבבֶֹּקר, ְוהִּ
ָעָליו ר ַהַבַעל, ְוָהֲאֵשָרה ֲאֶש 

 "כָֹּרָתה

ילה גדעון אמנם מסתפק בתח
במקור ההוראה, אם אכן זה דבר 
ה', אך לאחר קבלת האות, הוא 

 הופך שליח נאמן למצוות ה'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

שיעור 
באמונה: 

ישועת ה' .1
תלויה 

ברצונו ולא 
בכמות 
 החיילים

ישועת ה' .2
בחיילים 
מאמינים 

ולא בעובדי 
 ע"ז

ְ עֹון, עֹו  -ֶאל ה'ַויֹּאֶמר "... ז-גז: גִּ
-ָרב, הֹוֵר  אֹוָתם ֶאלָהָעם 
ם ְוֶאְצְרֶפנּו ְלָך ָשם;  ַהַמיִּ

ה ְוָהָיה ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָך זֶ 
ָתְך, הּו ָתְך, ֵיֵלְך אִּ א ֵיֵלְך אִּ

לֹּא  ְוכֹּל ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָך ֶזה
ָמְך, הּוא לֹּא ֵיֵלְך  . ֵיֵלְך עִּ

ם; -ֶאל ָהָעם-ַויֹוֶר  ֶאת ַהָמיִּ
ְ עֹון, כֹּל -ֶאל ה'ַויֹּאֶמר  גִּ

ן  ֲאֶשר ְלשֹונֹו מִּ ם ָילֹּק בִּ ַהַמיִּ
י ג ַכֲאֶשר ָילֹּק ַהֶכֶלב ַתצִּ

ְכַרעאֹותֹו ְלָב , ְוכֹּ  ל ֲאֶשר יִּ
ְרָכיוַעל  ְשתֹות בִּ ילִּ  . ַוְיהִּ

ים ְביָ  ְסַפר ַהְמַלְקקִּ ָ ם ֶאל מִּ
יֶהם  יש; אִּ  ְשלֹּש ֵמאֹותפִּ

-ְוכֹּל ֶיֶתר ָהָעם, ָכְרעּו ַעל
ם. ְשתֹות ָמיִּ ְרֵכיֶהם לִּ   בִּ

ְ עֹון, -ֶאל ה'ַויֹּאֶמר   ִבְשלֹשגִּ
ְקִקים ְמלַּ  ֵמאֹות ָהִאיש הַּ

ִתי ֶאת אֹוִשיעַּ  ֶאְתֶכם, ְוָנתַּ
 ֵיְלכּוְבָיֶדָך; ְוָכל ָהָעם  ִמְדָין

 ִאיש ִלְמקֹמֹו"

למרות מצבו הרוחני הירוד של 
, מלמד ה' את העם "שיעור" העם

מוכיחם על הוא באמונה, ובכך 
 בדרך נוספת ,דרכם

חכמה 
של  וענווה

 המנהיג

יש ֶאְפַריִּ ַויֹּאְמ " ג-ח:א ם, רּו ֵאָליו אִּ
יָת לָ ָמה  נּו, ַהָדָבר ַהֶּזה ָעשִּ

י  י ְקרֹּאות ָלנּו, כִּ ְלתִּ ְלבִּ
ְ ָין;  ָלֵחם ְבמִּ ָהַלְכָת ְלהִּ

 .  ָחְזָקהבְ  וְַּיִריבּון ִאתֹו
י ַויֹּאֶמר ֲאֵליֶהם, ֶמה  יתִּ ָעשִּ

טֹוב  ֲהלֹּא  ַעָתה ָכֶכם:
ם עְֹּללֹות יר  ֶאְפַריִּ ְבצִּ מִּ
יֶעֶזר ְבֶיְ ֶכם ָנַתן  .ֲאבִּ

ים ֶאת'א ְ ָין, אֶ -לֹּהִּ -תָשֵרי מִּ
י  ְזֵאב, ּוַמה-עֵֹּרב ְוֶאת ָיכְֹּלתִּ

 ָאז ָרְפָתה רּוָחםֲעשֹות ָכֶכם; 
ְברֹו ,ֵמָעָליו ֶזה ְבדַּ ָדָבר הַּ  ".הַּ

מנהיג מוצלח הוא היודע להלך בין 
הדעות השונות של הציבור. כנגד 
טענת איש אפרים שהיה בה סימן 
של גאוה, ידע גדעון להשיב 
בחכמה ובענווה, עד שהכתוב 

ָאז "מעיד בפירוש על הצלחתו: 
ְברֹוָרְפתָ  ָדָבר  ה רּוָחם ֵמָעָליו, ְבדַּ הַּ
ֶזה ה תשבר , בחינת "לשון רכ".הַּ

 גרם" )משלי כה:טו(

 תקיפות
כלפי  המנהיג

 מתנגדיו

 ח:
 יז-טו

כֹות, ֶאל  ַוָיבֹּא" ַאְנֵשי סֻׁ
נָ  ֵנה ֶזַבח ְוַצְלמֻׁ   ע:ַויֹּאֶמר, הִּ
י ֵלאמֹּ ר, ֲאֶשר ֵחַרְפֶתם אֹותִּ

ָנע ַעָתה  ֲהַכף ֶזַבח ְוַצְלמֻׁ
ֵתן ַלֲאָנֶשיךָ  י נִּ  ְבָיֶ ָך, כִּ

ים ָלֶחם ַקח ֶאת ַויִּ  .ַהְיֵעפִּ
יר, ְוֶאת  ְקֵני ָהעִּ קֹוֵצי זִּ

ְ ָבר ְוֶאת ים;  ַהמִּ נִּ ַהַבְרקֳּ
כֹו ַויַֹּ ע ָבֶהם  ,תֵאת ַאְנֵשי סֻׁ

ְגַדל ְפנּוֵאל ָנָתץ; -ְוֶאת מִּ
יר-ַוַיֲהרֹּג ֶאת  " ַאְנֵשי ָהעִּ

גדעון מכיר כנראה את העם אותו 
וכשם שידע לרכז  ,הוא מנהיג

 סביבו אנשים נאמנים להילחם
בעוז באויביהם, כך ראה חובה גם 

עניש את מי שהתנגדו ואף לה
כל זאת כדי לבסס את  זלזלו בו.

הנדרש למשימות  ,מעמדו כמנהיג
לאומיות בהן חייב הוא את 

 הנאמנות של העם.
בימים קשים של חוסר מנהיגות 

, נראה שלא היה קבלת מרותאי ו
 מנוס לגדעון מלנהוג בדרך זו...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 המקור דה/הערךימה

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

ענוה אצל 
)גילוי  גדעון

  נוסף(

 ח:
 כג-כב

יש " ְשָרֵאלַויֹּאְמרּו אִּ -ֶאל יִּ
ְ עֹון, ְמָשל ָבנּו ַגם ַאָתה , גִּ

ְנָך ַגם ֶבן  י   ְבֶנָך:ַגם בִּ כִּ
ְ ָין ַי  מִּ יֹּאֶמר וַ  .הֹוַשְעָתנּו מִּ

ְ עֹון, לֹּא  ל ֶאְמשֲֹּאֵלֶהם גִּ
י בָ  י ְולֹּא  ֶכםֲאנִּ ְמשֹּל ְבנִּ יִּ
ְמשֹּל ָבֶכם" ה' ָבֶכם:  יִּ

העם. ולאמון גדעון זכה לאהדה 
העם מבקש ממנו להנהיגו, אך 
הוא מסרב, ביחסו לקב"ה את 
תפקיד ההנהגה. כמה סמלי הדבר 

דה זו התחילו פרקי גדעון ישבמ
 דה זו הם מסתיימיםיובמ

מסימני 
 -התקופה

סיום פחות 
 דעוןטוב לג
 

ְ עֹון ְלֵאפֹו " ח:כז , ַוַיַעש אֹותֹו גִּ
ירֹו ְבָעְפָרה,  ַוַיֵצג אֹותֹו ְבעִּ

ְשָרֵאל ַאֲחָריוְזנּו ָכל ַויִּ  ; ָשם יִּ
ְ עֹון ּוְלֵביתֹו י ְלגִּ  ַוְיהִּ

 ְלמֹוֵקש"

לרכז  - כוונת גדעון היתה טובה
את ישראל אליו לעבודת ה', אך 
הפסוק מעיד שבסופו של דבר היה 

פוד לישראל ולבית גדעון הא
 למוקש 

כפיות טובה 
 לגדעון

 או למנהיג

ם  ָעשּו ֶחֶס ְולֹּא " ח:לה ֵבית עִּ
ְ עֹון:ְירַֻׁבעַ  ַהטֹוָבה ְכָכל   ל גִּ

ם  ְשָרֵאלֲאֶשר ָעָשה עִּ  " יִּ

ציון כפיות הטובה באה גם 
בהנהגתו שאכן גדעון  ,להזכיר

הודות ישראל והיטיב מאד עם עם 
 שנה 40קטה שהארץ ש לכך

"נותן לרשע 
 רע כרשעתו"

  ט:
ה, -ד
 נו-נג

יֶמֶלְך," ְשכֹּר ָבֶהם ֲאבִּ  ַויִּ
ים ים,  ֲאָנשִּ ים ּופֲֹּחזִּ ֵריקִּ
ַוָיבֹּא ֵבית  . ַאֲחָריו ַוֵיְלכּו
יו -וַּיֲַּהרֹג ֶאתָעְפָרָתה,  ָאבִּ

ל ִשְבִעים-ֶאָחיו ְבֵני עַּ  ְירֻׁבַּ
ל ָּוֵתר  ֶאֶבן ֶאָחת;-ִאיש, עַּ ַויִּ

ַבַעל ַהָקטֹּן, -ָתם ֶבןיֹו י ְירֻׁ כִּ
ָּׁשה ַאֶנְחבָ   ַחתא... ַוַתְשֵלְך אִּ
יֶמלֶ עַ ֶרֶכב  ֶפַלח ְך; ל רֹּאש ֲאבִּ

ץ  ַוָיֶשב  . גְֻׁלָגְלתֹו-ֶאתַוָתרִּ
ים'אֱ  יֶמֶלְך  לֹּהִּ , ֵאת ָרַעת ֲאבִּ

יו, ַלהֲ  רֹּג ֲאֶשר ָעָשה ְלָאבִּ
ים ֶאָחיו, ְוֵאת-ֶאת ְבעִּ -לכָ  שִּ

יב  ְנֵשי ְשֶכםָרַעת ַא ֵהשִּ
ים ְברֹּאָשם; ַוָתבֹּא 'אֱ  לֹּהִּ

ְלַלת יֹוָתם ֶבן ֲאֵליֶהם -קִּ
ָבַעל  ".ְירֻׁ

יותם הוכיח על ידי משל את אנשי 
שכם, בני משפחתו, על חבירתם 
לאבימלך ועל הריגת שבעים אחיו, 

וה' סיבב את הדברים  ,בני גדעון
אבימלך ואנשי  ושבסופם נהרג

 שכם.
שסוף  ,בא ללמדנופירוט הסיפור 

א העת ובתהרשעים להיענש כש
 מאת ה'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

תשובה 
מתוך 
 מצוקה

)ולא מתוך 
 הכרה בחטא(

ְשָרֵאל" טז-י:ו יפּו ְבֵני יִּ  ַלֲעשֹות ַויֹּסִּ
ַחר ... ה'ָהַרע ְבֵעיֵני   ַאף ה'ַויִּ

ְשָרֵאל;  ְמְכֵרם ְבַי  ַויִּ ְביִּ
ים ּוְבַי  ְשתִּ  ְבֵני ַעמֹון... ְפלִּ

ְשָרֵאל  ְזֲעקּו ְבֵני יִּ  ה'-ֶאל ַויִּ
י  ָחָטאנּו ָלְך   ֵלאמֹּר: ְוכִּ

  ָעַזְבנּו ֶאת ֱאלֵֹּהינּו, ַוַנֲעבֹּ
ים...ֶאת  ירּו ֶאת וַ   ַהְבָעלִּ ָיסִּ

ְרָבם, ַוַיַעְב  ֱאלֵֹּהי ַהֵנָכר קִּ  ּו מִּ
ַבֲעַמל  ְקַצר ַנְפשֹו; ַותִּ ה' ֶאת

ְשָרֵאל  ".יִּ

ישועה -זעקה-עונש-המחזור חטא
מוכר בספר שופטים, אך הפעם 
נזכרת התשובה בפירוש. ובכ"ז יש 
רמז לכך שלא היתה תשובה 

על  התשובה שהרי קבלתגמורה, 
חריגה:  כתובה בלשוןידי ה' 

 ,ה', כביכול "ותקצר נפשו" של
תם ילו נהג אי"בעמל ישראל", כא

פנים משורת הדין והתחשב ל
 במצוקתם

רוח ה' 
מופיעה גם 
 באיש פשוט

אם רק מוכן )
הוא להיות 
 (שליח להושיע

 

 יא:
, ג-א

 יא,כט

י" ְלָע ִּ ְפָתח ַהגִּ בֹור  ְויִּ ָהָיה גִּ
ל,  ; ִאָשה זֹוָנה-ֶבן ְוהּואַחיִּ

ְלָע  -ֶאת ַויֹוֶל  גִּ
ְפָתח ְלָע  לֹו -ַוֵתֶל  ֵאֶשת  .יִּ גִּ
ים; ְגְדלּו ְבֵני ָבנִּ ָּׁשה -ַויִּ ָהאִּ

ְפָתח, ַויֹּאְמרּו -תַוְיָגְרשּו אֶ  יִּ
ְנַחל ְבֵבית  ינּולֹו לֹּא תִּ י  ָאבִּ כִּ

ָּׁשה ַאֶחֶרת ָאָתה-ֶבן  .  אִּ
ְפֵני ֶאָחיו, ְפָתח מִּ ְבַרח יִּ  ַויִּ

ְקטּו ַוֵיֶשב ְבֶאֶרץ טֹוב;  וִַּיְתלַּ
, ִיְפָתח ֲאָנִשים ֵריִקים-ֶאל
מֹו...ַוֵיְצ  ְפָתח   אּו עִּ ַוֵיֶלְך יִּ
ם ימּו הָ -עִּ ְלָע , ַוָישִּ ְקֵני גִּ ָעם זִּ

יןאֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹּאש ּוְלקָ   צִּ
ל ...  " ִיְפָתח רּוחַּ ה'-וְַּתִהי עַּ

תקופת השופטים איננה תקופתה 
"לא יטוש  תרוחנית טובה. בכל זא

ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" והעמיד 
ר רוח להם מנהיגים, שופטים אש

ה' בהם להנהיג את העם הנהגה 
 מדינית, גם אם לא רוחנית.

יפתח היה כזה, אך כאשר ברר עם 
זקני גלעד נכונות רצונם, הסכים 

, ובכך להיות לקבל את התפקיד
ומיד  קשוב לרוח ה' שפעמה בו,

פנה למלך עמון בברור נוקב על 
טענתו. יפתח גילה בקיאות בענין 

אכן ואף נחישות בעמדתו כמנהיג. 
תו והצליח מלחמתו יהיה ה' א

 בעמון 
 

-נדר יפתח
דוגמה לנדר 

, גם שלילי
כשנעשה 
מסיבה 
 חיובית

 יא:
 לא-ל

ְפָתח ֶנֶ ר לַ " ַדר יִּ , ה'ַויִּ
ם  ַויֹּאַמר: ֵתן ֶאת-אִּ -ָנתֹון תִּ

י ְוָהָיה ַהיֹוצֵ  ְבֵני א, ַעמֹון ְבָי ִּ
י ַדְלֵתי ֵביתִּ  ֲאֶשר ֵיֵצא מִּ

י ְבשּו ְקָראתִּ י ְבָשלֹום בִּ לִּ
ְבֵני ַעמֹון , ה'לַ  ְוָהָיה ,מִּ

ֵנה  יהּו עָֹּלה... ְוהִּ יתִּ ְוַהֲעלִּ
י פִּ ְקָראתֹו ְבתֻׁ תֹו יֵֹּצאת לִּ ם בִּ

ְמחֹּלֹות וכו' "  ּובִּ

יפתח מבטא כאן את היותו איש 
וועץ טרם ישלא השכיל לה ,פשוט

ידור, או, לפחות, להישאל על 
 נדרו.

 רצונו לידור נדר להביא תודה לה'
 , אךלאחר נצחונו הוא חיובי מאד

זה! אסון המתת בתו הלא באופן 
יכול היה להימנע לו נהג יפתח 
בחכמה. זוהי תוצאה מרה למי 
שנודר נדר לא טוב ואח"כ גם לא 

 מוצא מוצא לנדרו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

חוסר 
הערכה 
ובקורת 
הגורמים 

מלחמת ל
ים אח

 מיותרת!

 יב:
 ו-א

ם, וַ  " יש ֶאְפַריִּ ָצֵעק אִּ  ַיֲעבֹּרַויִּ
ְפָתח  ָצפֹוָנה; ַויֹּאְמרּו ְליִּ

ְב  ָלֵחם בִּ -ֵניַמדּוַע ָעַבְרָת ְלהִּ
 ּו לֹּא ָקָראָת ָלֶלֶכתַעמֹון, ְוָלנ

ָמְך, ֵביְתך ְשרֹּף ָעֶליָך  עִּ נִּ
ְפָתח ַויֹּאֶמר . ָבֵאש  ֲאֵליֶהם יִּ

יב ָהיִּ  יש רִּ י אִּ י ְוַעמִּ י ֲאנִּ יתִּ
ַעמֹון, ְמאֹּ ; ָוֶאְזַעק -ּוְבֵני

י  הֹוַשְעֶתם-ֶאְתֶכם, ְולֹּא אֹותִּ
ָיָ ם. י                                                                                                                מִּ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ָוֶאְרֶאה כִּ

יָמה יַע, ָוָאשִּ י ַנְפשִּ  ֵאיְנָך מֹושִּ
י ָוֶאְעְבָרה ֶאל  ְבֵני ַעמֹון,-ְבַכפִּ

ְתֵנם  י; ְוָלָמה ה'ַויִּ , ְבָי ִּ
יֶתם ֵאַלי ַהיֹום ַהֶּזה  ֲעלִּ

י ָלֶחם בִּ וִַּיפֹל ָבֵעת   ...ְלהִּ
ִים ִהיא ֵמֶאְפרַּ ַאְרָבִעים  הַּ

 "ָאֶלףּוְשנִַּים 

הן  תקופת השופטים היתה ירודה
נאמנות למצוות ה' והן המבחינת 

שבטיים. -ביןהיחסים המבחינת 
כבר ראינו אצל גדעון את דברי 
הזלזול של אנשי אפרים בגדעון 
)אמנם גדעון בתשובתו החכמה 
מנע התלקחות מיותרת( וכן את 

ובם של אנשי סוכות ופניאל סיר
והתוצאה של הסירוב  לסייע,

, במקום בפרקנוהיתה קשה. גם 
יפתח על נצחונו הגדול,  לשבח את

בוחרים אנשי אפרים לבקרו 
ולזלזל בו והתוצאה בהתאם. 

חמת ליפתח רואה בכך קריאה למ
 אחים שתוצאותיה לא שוערו!

אהבת ה' 
לישראל 
הביאה 

התגלות ל
 המלאך
למנוח 

ולאשתו 
כחלק 

מהישועה 
 המיוחדת

 יג:
 כ-ג

ָּׁשה-ֶאל ה'-ַוֵיָרא ַמְלַאךְ "  ָהאִּ
ֵנה ַויֹּאֶמר ֵאֶליָה, -ָנא ַאְת -הִּ

ית  ֲעָקָרה ְולֹּא ָיַלְ ְת, ְוָהרִּ
י נָ . ְוָיַלְ ְת ֵבן ָּׁשְמרִּ א, ְוַעָתה הִּ

ן ְוֵשָכר; וְ -ְוַאל י ַייִּ ְשתִּ -ַאלתִּ
י ָכל ַויֹּאֶמר  ...ָטֵמא-תֹּאְכלִּ
  :ה'ַמְלַאְך -ָמנֹוַח ֶאל

 ָנא אֹוָתְך ְוַנֲעֶשה-ַנְעְצָרה
ים ְלָפֶניךָ  ּזִּ י עִּ יֹּאֶמר וַ  ,ְג ִּ

ם-ֶאל ה'ַמְלַאְך  -ָמנֹוַח, אִּ
י לֹּא אַֹּכל ְבַלְחֶמָך, -ַתְעְצֵרנִּ

ם  ה'ַתֲעֶשה עָֹּלה, לַ -ְואִּ
י לֹּא  ַתֲעֶלָנה: ָיַ ע ָמנֹוַח -כִּ

י  "הּוא ה' ַמְלַאְך -כִּ

תיאור התגלות המלאך ותגובות 
מנוח ואשתו מלמדים על אנשים 

שזכו לגילוי מלאך  צדיקים,
 רות פשטותם.ולבשורה טובה למ

בתקופת השופטים שלח ה' 
לישראל מושיעים בדמויות 
שונות: אנשי מעלה כדבורה 
וגדעון מול אנשים פחותים 
כיפתח. שמשון היה דמות מורכבת 
ביותר. כלפי חוץ, מעשיו היו 
תמוהים אך היו בו כוחות גוף 

שנועדו להושיע  ,ונפש עצומים
 .את ישראל מיד פלשתים

כוח המנהיג 
ת המושיע א

ישראל בא 
 - מאת ה'

רוח ה' 
 בשמשון

 יג:
 כה-כד

ְק " ָּׁשה ֵבן, ַותִּ ָרא ַוֵתֶל  ָהאִּ
ְגדַ -ֶאת ְמשֹון; ַויִּ ל ְשמֹו שִּ

ַוָתֶחל  וְַּיָבְרֵכהּו ה'ַהַנַער, 
ָ ן, -ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחֵנה רּוחַּ ה'

   ".ֵבין ָצְרָעה ּוֵבין ֶאְשָתאֹּל

שמשון פועל מכוח ה' ומברכתו 
ם לא כל מעשיו מקובלים, וגם א

 תפקידו הוא להושיע את העם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 המקור דה/הערךיהמ
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 הרחבה/הערות

ה' מכוון 
צעדי 
  - המנהיג

נישואין לא 
כשרים 
מכוונים 
 מאת ה' 

-יד:א
 ד

ְמָנָתה"  ְמשֹון תִּ ; ַוֵיֶר  שִּ
ְב  ְמָנָתה מִּ ָּׁשה ְבתִּ נֹות ַוַיְרא אִּ

ים ַוַיַעל, ַוַיֵג  ְלָאְפלִּ  יו ְשתִּ בִּ
ָּׁשה ָראִּ  מֹו, ַויֹּאֶמר אִּ י ּוְלאִּ יתִּ
י ְשתִּ ְבנֹות ְפלִּ ְמָנָתה מִּ ם; ְבתִּ

ָּׁש -ְוַעָתה, ְקחּו י ְלאִּ ה אֹוָתּה לִּ
מֹו, ַהאֵ  יו ְואִּ ין ַויֹּאֶמר לֹו ָאבִּ

ְבנֹות ַאֶחיָך ּוְבָכל י -בִּ ַעמִּ
ָּׁשה י אִּ ַחת ַאָתה הֹוֵלְך ָלקַ -כִּ

ים ָהֲעֵרלִּ  ְשתִּ ְפלִּ ָּׁשה מִּ ים; אִּ
ְמשֹון ֶאל יו -ַויֹּאֶמר שִּ ָאבִּ

י-אֹוָתּה ַקח י, כִּ יא ָיְשרָ -לִּ ה הִּ
, ְוָאִביו ְוִאמֹו לֹא ָיְדעּו .ְבֵעיָני

 ִכי תֲֹאָנה הּוא ,ִכי ֵמה' ִהיא
ֵקש ים ְמבַּ ְשתִּ ְפלִּ ּוָבֵעת   .מִּ

ים ים מְֹּשלִּ ְשתִּ יא ְפלִּ  ַההִּ
ְש   ".ָרֵאלְביִּ

דרכי ה' להושיע את ישראל לא 
. לעתים עוטים הם ותתמיד ברור

כיסוי מתמיה )כמו יפתח(. גם כאן 
צדקו הורי שמשון בנסיונם 
להניאו מלקחת אשה מבנות 

ְוִאמֹו לֹא  "ְוָאִביו אולם פלשתים,
ִכי תֲֹאָנה הּוא  ,ָיְדעּו ִכי ֵמה' ִהיא

ֵקש . כלומר, מה' היה שירצה "ְמבַּ
כי מתכוון ה'  לשאתה,שון שמ

להתגרות בפלשתים, כדי להביא 
 למפלתם

מקור כוחו 
של  פלאיה

 שמשון

יד:יט, 
 טו:יד

ְצַלח ָעָליו רּוַח " ַותִּ
ְצַלח ָעָליו רּוַח  ...ה' ַותִּ

ְקָרא ֶאל ה'... ְקָרא  ...ה'ַויִּ ַויִּ
ְמשֹון ֶאל   ה'שִּ

מעשי הגבורה של שמשון 
מעוררים התפעלות. רבים ייחסו 
זאת לכוחו הגופני, אך הכתוב 
טורח להזכיר לנו פעמיים שה' 
 ,הוא העומד מאחורי ההצלחות

שמשון  פנהנוספות פעמים ובשתי 
 לה' לעזרה. 

חוסר 
ההליכה על 
פי צו ה' 

מסירה את 
כוחו של 

באין שמשון 
עזרה מה' 
כשל כוח 

 שמשון

ם ַויֹּאֶמר ֵאֵצא ְכַפַעם ְבַפעַ " טז:כ
ָנֵער, ְוהּוא  י ְואִּ  ה'לֹּא ָיַ ע כִּ

 . ָסר ֵמָעָליו"

לאורך כל פעילותו עמד ה' מעל 
שמשון לנצח במשימותיו, אך 
כאשר גזרה דלילה את מחלפות 

אשו, סר ה' מעליו ולא היה בו ר
 עוד כוח כבעבר

# כוחו של 
שמשון חוזר 

בזכות 
 קידוש ה'

 
# מסירות 
הנפש של 
שמשון 

 להצלת כבוד
 ה' וכבוד
 ישראל

משיבה לו 
 וחואת כ

טז:כ
 ל-ח

ְמשֹון ֶאל" ְקָרא שִּ , ה' ַויִּ
י  ה' א'להים  ַויֹּאַמר: ָזְכֵרנִּ

י ָנא ַאְך ַהַפַעם  ָנא ְוַחְּזֵקנִּ
ָנְקָמה 'ַהֶּזה, ָהאֱ  ים, ְואִּ לֹּהִּ

ְּׁשֵתי ֵעיַני -ְנַקם ַאַחת מִּ
ים ְשתִּ ְפלִּ ְמש .מִּ ְלפֹּת שִּ ֹון ַויִּ

 ֶשרְשֵני ַעמּוֵ י ַהָתֶוְך, אֲ -ֶאת
ת ָנכֹון עֲ ַהבַ  ָסֵמךְ יִּ  ֵליֶהם, ַויִּ

ינֹו ְוֶאָח  ֲעֵליֶהם  ימִּ ֶאָח  בִּ
ְשמֹּאלֹו ַויֹּאֶמר שִּ  ְמשֹון, בִּ

ם  י עִּ ים, ָתמֹות ַנְפשִּ ְשתִּ ְפלִּ
ת ַעל פֹּל ַהַביִּ -ַוֵיט ְבכַֹּח, ַויִּ

ים ְוַעל -רָהָעם ֲאֶש -ָכל-ַהְסָרנִּ
ים ֲאֶשר ְהיּו ַהֵמתִּ  בֹו; ַויִּ

ית  ים ֵמֲאֶש ֵהמִּ ר ְבמֹותֹו, ַרבִּ
ית ְבַחָייו  ".ֵהמִּ

# למרות שסר ה' מעליו, לא 
אש שמשון, ובעת צרה כל ימתי

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 

 יו.הבית על יושב
 ,יאש אדםימכאן נלמד שלא ית

וגם אם צרה גדולה נפלה עליו ויש 
לו סיבות הגיוניות לחוש שאפסה 

יאש אלא יפנה יותו, לא יתותק
 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'    
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השפעת 
שכנות רעה 

וחוסר 
במנהיג 
מביאים 

דרדור ל
רוחני חמור: 
 עבודה זרה

פרק 
 יז

י" יש ֵמַהר-ַוְיהִּ ם, -אִּ ֶאְפָריִּ
יָכְיהּו מֹו  ...ּוְשמֹו מִּ ַקח אִּ ַותִּ

ְתֵנהּו  ם ֶכֶסף ַותִּ ָמאַתיִּ
ַלצֹוֵרף, ַוַיֲעֵשהּו ֶפֶסל 

יָכְיהּוַמסֵ  י ְבֵבית מִּ  .ּוָכה, ַוְיהִּ
יָכה לֹו ֵבית  יש מִּ ְוָהאִּ

ים; ַוַיַעש ֵאפֹו  'אֱ  לֹּהִּ
ים, ַוְיַמֵלא ֶאת  ַי  ַאַח  ּוְתָרפִּ

י ָבָניו, ַוְיהִּ  .לֹו ְלכֵֹּהן-מִּ
ָיִמים ָהֵהם, ֵאין ֶמֶלְך  בַּ

ָיָשר   ְבִיְשָרֵאל: ִאיש הַּ
 ." ...ְבֵעיָניו, יֲַּעֶשה

חני הירוד בו קיימו המצב הרו
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

קלקול רוחני 
נוסף בגלל 

חוסר 
 : במנהיג
שאלה 
באפוד 

המשמש 
 זרהלעבודה 

-יח:א
 ו

ָיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך  " בַּ
ים ָהֵהם ְבִיְשָרֵאל ; ּוַבָימִּ

י  לֹו ַנֲחָלה  ְמַבֶקשֵשֶבט ַהָדנִּ
 ָנְפָלה לֹו ַע -י לֹּאכִּ  ,ָלֶשֶבת
ְבֵטי  ַההּוא ְבתֹוְך ַהיֹום  שִּ
ְשָרֵאל ְשְלחּו ְבנֵ  .ְבַנֲחָלה יִּ  יַויִּ

ָּׁשה ְשַפְחָתם ֲחמִּ מִּ  ָ ן מִּ
ים  ם ַוָיבֹּאּו ַהר ֶאְפַריִּ  ...ֲאָנשִּ

ינּו ָשםַע   יָכה, ַוָילִּ  ֵבית מִּ
ם יָכה, ְוֵהָמה ֵבית-ֵהָמה עִּ  מִּ

ירּו ֶאת  כִּ קֹול ַהַנַער הִּ
י ָנא -ַויֹּאְמרּו לֹו, ְשַאל ...ַהֵלוִּ
ים; ְוֵנְ ָעה ֵבא ַח 'לֹּהִּ ֲהַתְצלִּ

ים ַדְרֵכנּו ֲאֶשר ֲאַנְחנּו הְֹּלכִּ 
, ַויֹּאֶמר ָלֶהם ַהכֵֹּהן . ָעֶליהָ 

 ַדְרְכֶכם ה'ְלכּו ְלָשלֹום; נַֹּכח 
 ". ָבּה-ֲאֶשר ֵתְלכּו

 ,עוד מעשה חמור של פניה ל"כהן"
שהוא בעצם לוי המשרת עבודה 

שעשה  ,זרה. הפנית שאלה לאפוד
לשאלות  כדי שישיבמיכה לו 

ות, בדומה לאורים ותומים יעתיד
 של הכהן הגדול. 

 כמובן.  ,רדבר היה אסוה
גם גדעון השופט נכשל בזה )עיין 

 לעיל ח:כז(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

רה יעב
גוררת 

 רהיעב

 יח:
 יט-טו

-לַוָיסּורּו ָשָמה, ַוָיבֹּאּו אֶ  "
יָכה; ַהַנַער ַהלֵ -ֵבית י ֵבית מִּ וִּ

ְשֲאלּו  -ְוֵשש ...לֹו ְלָשלֹוםַויִּ
ים ְכֵלי  יש ֲחגּורִּ ֵמאֹות אִּ
ים ֶפַתח  ָצבִּ ְלַחְמָתם, נִּ מִּ

ְבֵני ַהָּׁשַער  ַוַיֲעלּו .ָ ן-ֲאֶשר מִּ
ים,  ים ֲחֵמֶשת ָהֲאָנשִּ ַההְֹּלכִּ

ה, ָהָאֶרץ ָבאּו ָשמָ -ְלַרֵגל ֶאת
ָלְקחּו ֶאת ַהֶפֶסל ְוֶאת 
ים ְוֶאת  ָהֵאפֹו  ְוֶאת ַהְתָרפִּ

ָצב ֶפַתח ; ְוַהכֵֹּהן, נִּ ַהַמֵסָכה
יש ַהַּׁשַער, ְוֵשש  ֵמאֹות ָהאִּ

ְלָחָמה ְוֵאֶלה  .ֶהָחגּור ְכֵלי ַהמִּ
ְקחּו ֶאתָבא יָכה, ַויִּ  ּו ֵבית מִּ

ים -ֵאפֹו  ְוֶאתֶפֶסל הָ  ַהְתָרפִּ
ַהַמֵסָכה; ַויֹּאֶמר ְוֶאת 

 ֲאֵליֶהם ַהכֵֹּהן, ָמה ַאֶתם
ים ֲחֵרש ַויֹּאְמרּו לֹו הַ  .עֹּשִּ
ים  ָמנּופִּ -ָיְ ָך ַעלשִּ , יָך, ְוֵלְך עִּ
 ָלנּו ְלָאב ּוְלכֵֹּהן..."ֶוְהֵיה 

 ,סעם צפונה לכבוש את לישובנ
עברו שוב בני דן אצל מיכה  וגנבו 
ממנו את ה"כהן" שלו עם האפוד 
ואת התרפים. שוב פוגשים אנו 

רה: יאת הקלילות בעשיית עב
 לגנוב לשם הסדרת פולחן נגיש... 

ילגש פ
  בגבעה

ביטוי נוסף 
לקלקול 
 במידות: 

מעשי סדום 
שהביאו 
לתגובה 
 מזויעה

פרק 
 יט

ָיִמים ָהֵהם, ּוֶמֶלךְ "  וְַּיִהי בַּ
 ֵאין ְבִיְשָרֵאל"

עוד תוצאה של חוסר הנהגה 
בישראל: פרשת "פילגש בגבעה". 
התנהגות סדומית של אנשי גבעה 

איום על האיש הזקן מהר אפרים  -
לשרשרת תגובות הביאה  ,המארח

מחרידות: הפקרת הפילגש, מותה, 
כל שבטי ב ופיזורה ביתורה
 ישראל!

פילגש 
 : בגבעה

קלקול 
המידות 
שמביא 

 להתדרדרות
למלחמת  עד

  אחים

פרק 
 כ

כתוצאה מפרשת הפילגש, פרצה מלחמת אחים קשה בין שבטי 
איש  40.000-כ נהרגו בהן בשלש מערכות, ישראל לשבט בנימין

 איש מבנימין!!!  25.000-וכמשבטי ישראל 
שלא  ,"שבועה גדולה" של כל השבטים במצפה –לכך בנוסף 

 .להתחתן עם שבט בנימין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

פילגש 
 בגבעה

חרטה על 
הלחימה 
 בבנימין

 כא:
 ד-א

ֵאל,  ַוָיבֹּא ָהָעם ֵבית"...
ְפֵני ַוֵיְשבּו ָשם ַע   ָהֶעֶרב לִּ

ְשאּו קֹוָלם 'ָהאֱ  ים; ַויִּ לֹּהִּ
י ָג ֹול ְבכּו ְבכִּ  ַויֹּאְמרּו .ַויִּ

ְשָרֵאל, 'א ה'ָלָמה  לֵֹּהי יִּ
ְשָרֵאל:   ָהְיָתה זֹּאת ְביִּ
ְשָרֵאל, יִּ ָפֵק  ַהיֹום מִּ  ְלהִּ

ָרת,  .ֵשֶבט ֶאָח  ָמחֳּ י מִּ ַוְיהִּ
ְבנּו וַ  ימּו ָהָעם ַויִּ ָשם ַיְשכִּ

ְזבֵ  ַח; ַוַיֲעלּו עֹּלֹות מִּ
ים  ".ּוְשָלמִּ

ייאמר לשבחם של השבטים 
שהתחרטו על המעשה הנורא של 
לחימה חוזרת ונשנית בבנימין. 

השבט, חלילה,  איבודהם חששו ל
וכשראו שאין נשים לגברים 
שנותרו מבנימין, באו למשכן 
בשילה, בכו לפני ה', הצטערו 

 והביעו דאגה לעתיד השבט 

פילגש 
בגבעה 

בדרך  פתרון
 עקובת דם

לנישואין עם 
 בנימין

 כא:
 יד-ט

ְשְלחּו " ם יָשם ָהֵעָ ה, ְשנֵ ַויִּ
יש  ל;ָעָשר ֶאֶלף אִּ ְבֵני ֶהָחיִּ  מִּ

ַוְיַצּוּו אֹוָתם ֵלאמֹּר, ְלכּו 
יֶתם ֶאת כִּ  יֹוְשֵבי ָיֵבש-ְוהִּ
י  ְלָע  ְלפִּ ים, גִּ ֶחֶרב, ְוַהָנשִּ

ר ְוֶזה ַהָדָבר ֲאֶש  .ְוַהָטף
ָּׁשה-ָכל  ֲעשּו:תַ   ָזָכר, ְוָכל אִּ

ְשַכב ָזָכר  ימּויַֹּ ַעת מִּ  .ַתֲחרִּ
יֹוְשֵבי ָיֵביש גִּ  ְמְצאּו מִּ ְלָע , ַויִּ

 ת ַנֲעָרה ְבתּוָלה,ַאְרַבע ֵמאֹו
ְש ֲאֶשר לֹּא  יש, ְלמִּ ב כַ ָיְ ָעה אִּ

אּו אֹוָתם ֶאל  ָזָכר; ַוָיבִּ
לֹּה, ֲאֶשר ְב  ֶאֶרץ ַהַמֲחֶנה שִּ

 ָנַען"ְכ 

בטים נשבעו שלא להתחתן עם הש
בנימין. אחרי המלחמה הם 

א וחשבו על פתרון למצו התחרטו
שנותרו הגברים  600-בנות ל

גברים  400-מבנימין. פתרון ל
מצאו על ידי הטלת עונש מוות על 

על שלא באו  ,אנשי יבש גלעד
ואחר כך הביאו מהם  ,למצפה

  .נשים לבני בנימין

פילגש 
 בגבעה

בדרך  פתרון
 נקיה מדם

לנישואין עם 
 בנימין

 כא:
 כג-יט

ֵנה ַחג  " לֹו  ה'ַויֹּאְמרּו הִּ ְבשִּ
יָמה, ֲאֶשר  ים ָימִּ ָימִּ מִּ

ְצפֹוָנה ְלֵבית ְזְרָחה -מִּ ֵאל מִּ
ָלה ָהעָֹּלה ְמסִּ  ַהֶּׁשֶמש, לִּ

ֵבית ֶנֶגב  ֵאל ְשֶכָמה-מִּ ּומִּ
ְלבֹוָנה ְבֵני ֶאת  ויצו )ַוְיַצּוּו( .לִּ

ן  ְנָימִּ ְלכּו,   ֵלאמֹּר:בִּ
יֶתם,ַוֲאַרְבֶתם ַבכְ  ים ּוְראִּ  ָרמִּ
ם  ֵנה אִּ ילֹו  ֵיְצאּו ְבנֹותְוהִּ שִּ

יָצאֶתם  ָלחּול ַבְמחֹּלֹות, וִּ
ן ים ַוֲחַטְפֶתם ָלכֶ -מִּ ם ַהְכָרמִּ

יל ְבנֹות שִּ ְשתֹו מִּ יש אִּ ֹו; אִּ
ן ְנָימִּ  .... ַוֲהַלְכֶתם ֶאֶרץ בִּ

ְנָימִּ -ַוַיֲעשּו ְשאּוֵכן ְבֵני בִּ  ן, ַויִּ
ן ְסָפָרם מִּ ים ְלמִּ -ָנשִּ

 ֵיְלכּוַהְמחְֹּללֹות ֲאֶשר ָגָזלּו; וַ 
ְבנּו -ַוָישּובּו ֶאל ַנֲחָלָתם, ַויִּ

ים ַוֵיְשבּו ָבֶהם-ֶאת  "ֶהָערִּ

נקי אחר פתרון זקני השבטים 
הגברים הנותרים. הם  200-מדם ל

הורו לבני בנימין לחטוף להם 
חולל בנות מאלה היוצאות ל

 .וכך עשו ,בכרמי שילה

"אין מלך 
 בישראל"!
זהו שורש 
 האירועים
בספר 
 שופטים

 כא:
 כה

ָיִמים ָהֵהם, ֵאין ֶמֶלְך " בַּ
ָיָשר   ְבִיְשָרֵאל: ִאיש הַּ

 ְבֵעיָניו, יֲַּעֶשה"

כמה סמלי הדבר שהפסוק החותם 
את ספר שופטים הוא הפסוק 
המבטא ביותר את שורש הרעות 

ופיע כאן בפעם מוא ה, ושהיו
ולכן  "אין מלך בישראל"הרביעית: 

כל אחד עושה את הנראה לו. 
שלא זכרו כי יש מלך  , חבלולםא

בישראל, הלא הוא מלך מלכי 
המלכים הקב"ה שחובה לירא 

ואז נמנעים  ,מפניו תמיד
 מחטוא!!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מואל א'שספר  - ראשונים נביאיםדות ביערכים ומ
  נייצחק עמרא –בחסדי הי"ת 

 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

מסע אלקנה 
 לשילה:
"לשכנו 
תדרשו", 
עקביות, 

 זיכוי הרבים

 א:
 ג,ז

יר" יש ַההּוא ֵמעִּ ֹו ְוָעָלה ָהאִּ
ְשַתחֲ  יָמה, ְלהִּ ים ָימִּ ָימִּ ֹּת  ומִּ
לֹּה ְזבַֹּח ַלה' ְצָבאֹות ְבשִּ  ...ְולִּ

 " הְוֵכן ַיֲעֶשה ָשָנה ְבָשנָ  

לרגל בעקביות  ובכך  אלקנה עלה
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.
"הנעלבים 

ואינם 
 עולבים" 

ֲעַסָתה ָצָרָתּה ַגם " א:ו ס, ַכעַ ְוכִּ
ָמּה: י   ַבֲעבּור ַהְרעִּ  ה'ָסַגר כִּ

 ְבַע  ַרְחָמּה"

פנינה היתה נוהגת להכעיס את 
חנה בדברים )אף שלדעת חז"ל 
התכוונה לשם שמים( אך חנה לא 

 היתה משיבה לה על עלבונה
התמודדות 

 חנה:
 להיתפ* 
            נדר בעת * 

 צרה
 

 א:
 אי-י

יא ָמַרת ָנֶפש; " ֵללְוהִּ  וִַּתְתפַּ
ְבֶכהה'ַעל   וִַּתדֹר ., ּוָבכֹּה תִּ
ם  ה'ַותֹּאַמר,  ֶנֶדר ְצָבאֹות אִּ

ְרֶאה ָבעֳּנִּ  י ֲאָמֶתָך ָראֹּה תִּ
ְשַכח ֶאת י ְולֹּא תִּ  ּוְזַכְרַתנִּ

 ֶזַרע ֲאָמֶתָך, ְוָנַתָתה ַלֲאָמְתךָ 
ים יו לַ , ֲאָנשִּ ה' ָכל ְיֵמי ּוְנַתתִּ

יו, ּומֹוָרה לֹּא ַיֲעֶלה ַעל ַחיָ 
י  .רֹּאשֹו ִהְרְבָתה ְוָהָיה כִּ

ֵלל ְפֵני  ְלִהְתפַּ  ".ה'לִּ

חנה נמצאת בעת צרה והיא מרבה 
להתפלל, אך גם נודרת לה'. 

לות רבות ומיוחדות, עד יהתפ
הלכות.  פרשחז"ל למדו ממנה מס

הקדשת  -הנדר היה גם כן מיוחד 
 הבן לעבודת ה'

הכרת הטוב 
ת שם בקריא

 לתינוק

ְקָרא ֶאת "  א:כ ל, ְשמֹו ְשמּואֵ ַותִּ
י מֵ  יו" ה'כִּ ְלתִּ  ְשאִּ

חנה מודה לה' על שפקד אותה  
בבן ומנציחה את הכרת הטוב 
בקריאת שם בנה שמואל, על שם 

 בקשתה )=שאלתה( את הבן מה'
 לת חנה:יתפ

 שמחה בה'
י בַ " ב:א בִּ י ָשַמְחתִּ   ...ה'ָעַלץ לִּ י כִּ

ישּועָ   ֶתָך"בִּ
חנה היתה מרת נפש בהיותה 
עקרה, אך כשנפקדה, שמחה והיא 

חסת את מקור השמחה לה', ימי
כלומר, לדבקות בה' שהיא חשה 

 תמיד                                                                                        
לת חנה: יתפ

-ה'שבחי 
נצחיות 
 הבורא

י ֵאין ה'ָק ֹוש כַ ֵאין " ב:ב , כִּ
ְלֶתָך"  בִּ

חנה היא אחת משבע נביאות. לכן 
לתה שבחה יכל דבריה אמת. בתפ

את ה' בהיבטים רבים אותם חשה 
 בעצמה

תפילת חנה: 
-שבחי ה'
יודע 

מחשבות בני 
 אדם

י ֵא'ל ֵדעֹות ה', ולא )ְולֹו( " ב:ג כִּ
לֹות" ְתְכנּו ֲעלִּ  נִּ

ה' בוחן לבבות וכליות, לכן לא 
ים להתגאות, כי יודע יוכלו אנש

 הוא מחשבותיהם

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

תפילת חנה: 
-שבחי ה'

משגיח על 
ברואיו, 

הופך מצב 
היחיד 

מעשיר לעני, 
מחזק 
לחלש, 
ממית 
 ומחיה,
משפיל 
 ומרומם

ים; " ח-ב:ד ים ַחתִּ בֹּרִּ ֶקֶשת גִּ
ל ים ָאְזרּו ָחיִּ ְכָשלִּ  .  ְונִּ

ים ַבלֶ  ְשכָ ְשֵבעִּ רּו, ֶחם נִּ
ים ָחֵ לּו, ַע   ֲעָקָרה ּוְרֵעבִּ

ים ְבָעה ְוַרַבת ָבנִּ  ָיְלָ ה שִּ
ְמָלָלה ית ּוְמַחֶיה; ה' .  אֻׁ  ֵממִּ

י  ְשאֹול ַוָיַעל  ה' .  מֹורִּ
יר; ַמְשפִּ  יש ּוַמֲעשִּ יל מֹורִּ

ים ֵמָעָפר  .  ְמרֹוֵמם-ַאף ֵמקִּ
ים ֶאְביֹון, ָדל, ֵמַאְשפֹּת  ָירִּ

ם ְלהֹו יב עִּ ֵסא שִּ ים ְוכִּ יבִּ ְנ ִּ
ֵלם"  ָכבֹו  ַיְנחִּ

חנה מלמדת אותנו יסודות 
באמונה בהשגחת ה' ובכוחו 
בעולם בכלל. כבר בתורה ישנה 

את ייחס לעצמו לאזהרה לאדם מ
: יח(-)דברים:ח, יז הצלחותיו

ְלָבֶבָך: י  ְוָאַמְרָת בִּ י ְועֶֹּצם ָי ִּ  כֹּחִּ
י ֶאת ל ַהֶּזה-ָעָשה לִּ  –א ", אלַהַחיִּ

י הּוא , לֶֹּהיךָ 'אֱ  ה'-ְוָזַכְרָת ֶאת" כִּ
ל"  ַהנֵֹּתן ְלָך כַֹּח ַלֲעשֹות ָחיִּ

תפילת חנה: 
-שבחי ה'

 עולםהבורא 

י לַ " ב:ח ת ְמצֵֻׁקי ֶאֶרץ, ַוָיֶש  ה'כִּ
 ֲעֵליֶהם ֵתֵבל"

הבסיס לאמונה בה' הוא היותו 
 בורא העולם

תפילת חנה: 
-שבחי ה'

גומל טוב או 
רע לבני 

 אדם

ְשמֹּר, " ב:ט יָ ו יִּ ַרְגֵלי ֲחסִּ
ָדמּו: ים ַבחֶֹּשְך יִּ י  ּוְרָשעִּ -כִּ

ְגַבר יש"-לֹּא ְבכַֹּח, יִּ  אִּ

האמונה בה' כוללת גם היותו 
"גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן 
לרשע רע כמפעלו" )מתוך י"ג 

 עיקרים שבפיוט "יגדל"(

תפילת חנה: 
-שבחי ה'
ממליך 
 מלכים

ֶתן " ב:י  כֹו, ְוָיֵרם ֶקֶרןעֹּז ְלַמלְ ְויִּ
יחֹו"  ְמשִּ

ה' הוא מלך מלכי המלכים ולא 
נגרעת ממנו המלוכה בהמליכו בני 

 אדם

פרסום 
רות בני יעב
גם "בני -עלי

טובים" 
יכולים 
 להכשל:

גזל העם *
מקרבנותיו 

*אכילה 
רבן, מהק

טרם 
הקטרת 

 החלב
 

 ב:
 יז-יב

י  "   לּוְבֵני ֵעלִּ לֹּא   :ְבֵני ְבִלָיעַּ
ְשַפט  .  ה'ָיְ עּו ֶאת  ּומִּ
ים ֶאת  יש -ָכל, ָהָעםַהכֲֹּהנִּ אִּ
כֵֹהן זֵֹּבַח ֶזַבח,  ר הַּ ּוָבא נַּעַּ

ְזלֵ  מַּ ָבָשר ְוהַּ ֵשל הַּ  ג ְשלֹשְכבַּ
ִשנִַּים ְבָידֹו ִכיֹור .  הַּ  ְוִהָכה בַּ

ת אֹו  חַּ לַּ קַּ דּוד, אֹו בַּ אֹו בַּ
ָפרּור כֹל ֲאֶשר יֲַּעֶלה , בַּ

ח  ְזֵלג ִיקַּ מַּ כֵֹהן בֹוהַּ ; ָכָכה הַּ
ים-ַיֲעשּו ְלָכל ְשָרֵאל ַהָבאִּ  יִּ
לֹּה ם ְבֶטֶרם גַּ  .  ָשם ְבשִּ
ֵחֶלב, ּוָבא נַּעַּ יְַּקִטרּון ֶאת  ר הַּ

זֹבֵ  ר ָלִאיש הַּ כֵֹהן ְוָאמַּ , הַּ חַּ
כֵֹהן; ְתָנה  ָבָשר ִלְצלֹות לַּ
ח ִמְמָך ָבָשר ְמבֻׁ ְולֹא   ָשלִיקַּ

ר ֵאָליו וַּיֹאמֶ  ,ָחי-ִכי ִאם
ֵטר יְַּק  יֹום ָהִאיש קַּ ִטירּון כַּ

ח  ֵחֶלב, ְוקַּ ֲאֶשר ְת הַּ  ַאֶּוהְלָך כַּ
ר לו )לֹא(, כִ  י נְַּפֶשָך; ְוָאמַּ

ָתה ִתֵתן ְחִתי ְוִאם  עַּ לֹא, ָלקַּ
י ַחַטאת  .  ְבָחְזָקה ַוְתהִּ

ים ְג ֹוָלה ְמאֹּ , ֶאת -ַהְנָערִּ
י  :ה'ְפֵני  ֲאצּו ָהֲאָנשִּ י נִּ ם כִּ
ְנַחת אֵ   ."ה'ת מִּ

תורת אמת היא, ואין היא -התורה
רה. חטאיהם ימחפה על עוברי עב

של בני עלי היו מאד חמורים ויש 
הכרח להזכירם כדי להתרחק 

לדבוק בעושי רצונו. וממעשיהם 
היה זה שמואל שנאמר עליו  

יח, כא, כו( : פסוקים -)בהמשך
 ה'...ְפֵני -ּוְשמּוֵאל ְמָשֵרת ֶאת"

םְגדַ ַויִּ    ...ה'-ל ַהַנַער ְשמּוֵאל עִּ

  ב:ְוַהַנַער ְשמּוֵאל הֵֹּלְך ְוָגֵ ל ָוטֹו 
ם ם ה'-ַגם עִּ ים"-ְוַגם עִּ  ֲאָנשִּ

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

נאמנות 
לחינוך הטוב 

וזהירות 
מהשפעה 

  רעה

 ב:
 כו-יח

ְפֵני ּוְשמּוֵאל ְמָשֵרת ֶאת "
 ַהַנַער ְשמּוֵאלְגַדל ַויִּ   ה'...
ם  ְוַהַנַער ְשמּוֵאל   ...ה'עִּ

ם גַ   הֵֹּלְך ְוָגֵ ל ָוטֹוב: , ה'ם עִּ
ם  ים"ְוַגם עִּ  ֲאָנשִּ

תיאור מעלתו של שמואל בסמוך 
עלי מעצים את בני תיאור מעשי ל

ומראה עד כמה היה  ,היחס אליו
נאמן לדרך חינוכו וייעודו ולא 

 הושפע מסביבתו

עד כמה 
חובת 

 הנאמנות
של מנהיג 
לתפקידו: 
התוכחה 

 הקשה לעלי

 ב:
 לו-כז

יש  " ים ֶאל 'אֱ ַוָיבֹּא אִּ לֹּהִּ
י; ַויֹּאֶמר ֵאָליו, כֹּה ָאמַ  ר ֵעלִּ

י ֶאל ה' ְגֵליתִּ ְגלֹּה נִּ ֵבית , ֲהנִּ
ְצַריִּם  ְהיֹוָתם ְבמִּ יָך בִּ ָאבִּ

ּוָבחֹּר אֹּתֹו  .  ְלֵבית ַפְרעֹּה
ָכל  ְשרָ מִּ ְבֵטי יִּ י, שִּ ֵאל לִּ

י ֲעלֹות ַעל ְלכֵֹּהן, לַ  ְזְבחִּ מִּ
יר ְקטֶֹּרת ָלֵשאת  ְלַהְקטִּ

ֵבית ֵאפֹו  ְלָפָני; ָוֶאְתָנה לְ 
יָך ֶאת ָכל  ֵּׁשי ְבֵני ָאבִּ אִּ

ְשָרֵאל ְבֲעטּו  .  יִּ ָלָמה תִּ
י ְנָחתִּ י ּוְבמִּ ְבחִּ  "וכו'  ְבזִּ

גילוי התוכחה לעלי על חטאי בניו 
והעונש הצפוי להם נועד להזהיר 

ת מלזלזל לדורו   םהכוהניאת 
בעבודת הקודש שלהם, ומהם 
ילמדו כל ישראל, איש ותפקידו, 

 לא למעול בתפקיד שהופקד עליו.
ההקדמה להזכרת החטא, מטרתה 
להגדיל את יחס ה' החמור 

רות, שכן יש בזה משום ילעב
 כפיות טובה

עונשה של 
הימנעות 
 מלהוכיח

י שֵֹּפט ֲאנִּ " ג:יג י לֹו, כִּ ַגְ תִּ י ְוהִּ
ֹּן  ַבֲעו, עֹוָלםַע   ֵביתֹוֶאת 

י  ים ָלֶהם ֲאֶשר ָיַ ע כִּ ְמַקְללִּ
 ." ְולֹא ִכָהה ָבםָבָניו 

חובת התוכחה של האב על בניו 
ואם לא הוכיחם  ,היא גדולה

 וזה לשון )נענש( הוא על כךנתפש 
וכל שאפשר ם )דעות, ו:ו(: ""הרמב

בי ו למחות ואינו ממחה, הוא 
נתפס בעוון אלו כולם שאפשר לו 

 ".למחות בהן
הּוא ַהטֹוב  ה' ,ַויֹּאַמר" ג:יח דוק הדיןיצ

 ְבֵעיָנו ַיֲעֶשה"
עלי מצדיק עליו את הדין, אף 
ששמע משמואל הנביא בשורה 
קשה העומדת לבא עליו ועל 

 משפחתו 
 נותנאמ

לשליחות 
 הנבואית

ְגַדל" ג:יט ָהָיה  ה'ְשמּוֵאל; וַ  ַויִּ
ָכל  יל מִּ פִּ מֹו, ְולֹּא הִּ ָבָריו דְ עִּ

 ָאְרָצה"

כבר עתה בתחילת דרכו, מכריז 
הכתוב כי שמואל היה נאמן 
לשליחותו. בהמשך, אכן עמד 

ל שמואל במשימות קשות ובכ
 לא מעל באמון זה אתז

הדאגה 
מחילול 

עלי הקודש: 
דואג 

במיוחד 
לשלום ארון 

 הא'להים
 

 ד:
 יח-יג

י יֵֹּשב עַ ַויָ  " ֵנה ֵעלִּ ל בֹוא, ְוהִּ
י  ( ֶדֶרְך ְמַצֶפה כִּ ֵסא יך )יַ ַהכִּ 

בֹו ָחֵר , ַעל ֲארֹון  ָהָיה לִּ
ים'ָהאֱ  ירֹו  ...לֹּהִּ י ְכַהְזכִּ ַוְיהִּ
פֹּל 'ֲארֹון ָהא-ֶאת ים, ַויִּ לֹּהִּ

ית וכו' "ֵמַעל  ֵסא ֲאחַֹּרנִּ  ַהכִּ

ככל אב דאג עלי גם על בניו, אך 
הכתוב מבליט פעמיים את דאגתו 
העיקרית של עלי לשלום הארון 

נשבה, לא עמד לו עוד וכששמע ש
כוחו, נפל נפילתו האחרונה ממנה 

 לא קם

הנצחת 
הפגיעה 
בכבוד 

אשת שמים: 
פנחס 

מנציחה  את 
האסון 

בקריאת שם 
 לבנה
 

 ד:
 כב-כא

ְקָרא ַלַנַער" יָכבֹו   ַותִּ אִּ
ְשָראֵ  יִּ ל; ֵלאמֹּר ָגָלה ָכבֹו  מִּ

ָלַקח ֲארֹון ָהאֱ -ֶאל ים, 'הִּ לֹּהִּ
יהָ -ְוֶאל יָשּה ָחמִּ  .  ְואִּ

ָגָלה ָכבֹו   ַותֹּאֶמר
ְשָרֵאל: יִּ ְלַקח ֲארֹון   מִּ י נִּ כִּ

ים"'ָהאֱ   לֹּהִּ

חשיבות רבה יש באזכור קריאת 
שם הבן "איכבוד", בכך שהערכתנו 

לי מקבלת איזון מה, הנה עאת בני 
אשת פנחס חשה צער גדול 
בהלקח ארון הא'להים ובסלוק 
עלי חמיה והיא מבקשת להנציח 

הדבר להרהורי  זאת, אולי יגרום
. בכך תשובה למישהו מהמשפחה

נהגה בצדקות, למרות התנהגותו 
  השונה של בעלה

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

מדה כנגד 
אור יתמדה: 

רחב של 
העונש 

שתים ילפל
על זלזול 
 בארון ה'

 

 פרקים
 ו-ה

ֵנה "... ָ גֹון נֵֹּפל ְלָפָניו ְוהִּ
בעפלים  ַוַיְך אָֹּתם...ַאְרָצה

ים י ָהְיָתה  ...))ַבְטחֹּרִּ כִּ
יר וכו' ְמהּוַמת ָמֶות ְבָכל  ָהעִּ

" 

כשה' מעניש את אויבי ישראל 
הוא פוגע גם בכבוד אלהיהם כמו 
שעשה לאלהי מצרים )במדבר, 

 ה'ּוֵבאלֵֹּהיֶהם, ָעָשה "לג:ד(: 
ים"  ְשָפטִּ

תשובת 
מזכה ישראל 

אותם 
בנצחון על 

 האויבים

ֵבית -ָכל-ר ְשמּוֵאל ֶאלַויֹּאמֶ " יא-ז:ג
ם ְשָרֵאל ֵלאמֹּר, אִּ -ְבָכל-יִּ

ים ֶאל , ה'-ְלַבְבֶכם ַאֶתם ָשבִּ
ירּו ֶאת ֱאלֵֹּהי ַהֵנָכר -ָהסִּ

תֹוְכֶכם ְוָהַעְשָתרֹות;  מִּ
ינּו ְלַבְבֶכם ֶאל  ה'-ְוָהכִּ

ְב ֻׁהּו ְלַבדֹו, ְוַיֵצל ֶאְתכֶ  ם ְועִּ
ים ְשתִּ ַי  ְפלִּ ירּו ְבנֵ וַ  . מִּ י ָיסִּ

ים ְואֶ  ְשָרֵאל ֶאת ַהְבָעלִּ ת יִּ
 ה'ָהַעְשָתרֹּת; ַוַיַעְב ּו ֶאת 

וַּיְַּרֵעם ה' ְבקֹול ...   ְלַבדֹו.
ל  הּוא עַּ יֹום הַּ ָגדֹול בַּ

ֵמם, וִַּיָנגְ  פּו ְפִלְשִתים וְַּיהֻׁ
 וכו' " ִלְפֵני ִיְשָרֵאל

מתנה התורה את מקומות במספר 
 בהתנהגות ראויה בטחוניהשקט ה

של עם ישראל )עיין, למשל, 
בפרשות התוכחה "בחוקותי" ו"כי 
תבא"( כלומר, אם ישראל עושים 
רצונו של מקום נושעים הם 
מאויביהם. תוצאות המלחמות של 

המתוארות  ,ישראל נגד אויביהם
בספרי הנביאים, היו תלויות 

 במצבם הרוחני. 

הכרת הטוב: 
הנצחת 
עזרת ה' 
 במלחמה

ַקח ְש "  ז:יב ל ֶאֶבן ַאַחת, מּואֵ ַויִּ
ְצָפה ּוֵבין ַוָיֶשם ֵבין  ן, ַהֵּׁש ַהמִּ

ְקרָ  ; ֶאֶבן ָהָעֶזר ְשָמּהא ֶאת ַויִּ
 "ה' ֵהָנה ֲעָזָרנּו ַויֹּאַמר, ַע  

כל פרט שנזכר בכתוב יש לו 
  מטרה, יש לו חשיבות. שמואל

מנציח את עזרת ה' בנצחון על 
הפלשתים בקריאת השם "אבן 

ת המסמלת את העזר" לאבן אח
  הנצחון

מסירותו 
ואחריותו 

של המנהיג 
 כלפי העם

 ז:
 יז-טו

ְש " ְשָראֵ פֹּט ְשמּוֵאל ֶאת ַויִּ ל יִּ
ֵדי  .  כֹּל ְיֵמי ַחָייו ְוָהַלְך מִּ

ֵאל -ָשָנה ְבָשָנה, ְוָסַבב ֵבית
ְצָפה; ְוָשפַ  ְלָגל ְוַהמִּ ט ְוַהגִּ

ְשָרֵאל-ֶאת -ֵאת ָכל, יִּ
ָבת .ֵאֶלהַהְמקֹומֹות הָ  ֹו ּוְתשֻׁ
י ם ָשם ֵביתֹו, ְוָש -ָהָרָמָתה כִּ
ְש -ָשָפט ֶאת ֶבן יִּ ָשם ָרֵאל; ַויִּ
ְזֵבַח לַ   "ה' מִּ

 פועל, כאביו אלקנה, שמואל
חינוך העם על יד במסירות ל

מידי  וסובב שמוותר על נוחיותו
את את ערי ישראל לשפוט שנה 
  העם

תוכחת 
המנהיג את 

העם על 
בקשה 
 שאינה
 ראויה

ְשמּוֵאל, ֶאל  ה'ַויֹּאֶמר " ח:ז
 ְלכֹּל ֲאֶשר ְשַמע ְבקֹול ָהָעם

י לֹּא אְֹּתָך   יֹּאְמרּו ֵאֶליָך: כִּ
אִֹתי ָמֲאסּו -ִכיָמָאסּו, 

 "ִמְמלְֹך ֲעֵליֶהם

פרשות המלך בתורה וגם כאן 
מבליטות את שורש הבקשה 
למלך. מי שמבקש מלך בשר ודם, 

לכות מודיע בכך שאינו מסתפק במ
ה' ואף מואס בה! )אין זה סותר 

 ואכמ"ל(למצוות מינוי מלך 

חובת 
האזהרה 

 מפני העונש

 ח:
 כ-יח

לִּ "  ְפֵניּוְזַעְקֶתם ַביֹום ַההּוא מִּ
ֲאֶשר ְבַחְרֶתם ַמְלְכֶכם, 
ֶאְתֶכם  ה'ַיֲעֶנה ָלֶכם; ְולֹּא 
 ַוְיָמֲאנּו ָהָעם .  ַביֹום ַההּוא

ְשמַֹּע ְבקֹול ְשמּו ֵאל; לִּ
ם  י אִּ ֶמֶלְך ַויֹּאְמרּו לֹּא, כִּ

ְהֶיה ָעֵלינּו ינּו ַגם  .  יִּ ְוָהיִּ
גֹוִיםְכָכל ֲאַנְחנּו   " הַּ

אחר שפרט שמואל בפני העם את 
דרישות המלך הצפויות, הזהירם 

 לאכי יזעקו אל ה' לישועה, אך 
ייענו. בכל זאת עמד העם על 

, מה "ככל הגוים"דרישתו למלך 
 שורש דרישתם שרומז, כנ"ל, על

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

המידות 
הראויות 
 למנהיג

-ט:ב
 י:טז

ל, ָהָיה ֵבן ּוְשמֹו ָשאּוְולֹו "
ְבנֵ ָבחּור ָוטֹוב, וְ  יש מִּ י ֵאין אִּ

ְשָרֵאל ְכמ יִּ ּׁשִּ ֶמנּו; מִּ ֹו טֹוב מִּ
ָכל   ָהָעם...ָוַמְעָלה ָגבַֹּּה מִּ

ן אֶמר, ֲהלֹוא בֶ ן ָשאּול ַויַֹּוַיעַ  
ְבטֵ  ַקַטֵני שִּ י מִּ י ָאנֹּכִּ ינִּ י ְימִּ

ְש  ְשָרֵאל, ּומִּ ָרהיִּ י ַהְצעִּ  ַפְחתִּ
ָכל  ְניָ מִּ ְבֵטי בִּ ְשְפחֹות שִּ ן; מִּ מִּ

ַבְרָת ֵאַלי ַכָדָבר  ְוָלָמה דִּ
 ְוֶאת ְדַבר ַהְמלּוָכה  ...ַהֶּזה
י  לֹו"לֹּא  גִּ  הִּ

אור רחב, מפורט של יאין ת
ת שאול המלך הנבחר תכונו

 )בניגוד למה שכתוב אצל דוד
להלן טז:יח( אך יש במעט להעיד 
על העיקר: מלך טוב שאין כמוהו 

נאמן לשליחות אביו  בישראל,
בחיפוש האתונות, עניו המסרב 
לקבל את המינוי למלך, צנוע 

 מלספר על דבר המלוכה

נטילת 
אחריות על 
עם ישראל 

עזרה מזכה ב
: משמים

שאול הופך 
 איש אחרל

 

, ה'ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח " י-י:ה
ָמם; ְוֶנְהַפְכתָ  יָת עִּ ְתַנבִּ  ְוהִּ
ְצַלח ָעלָ  יש ַאֵחר... ַותִּ יו ְלאִּ

ְתַנֵבא 'רּוַח אֱ  ים, ַויִּ לֹּהִּ
 ְבתֹוָכם"

שאול זכה גם לרוח נבואה מאת 
ה' מה שחשוב לו כמלך להנהגת 

ומה  ,העם ולהצלחה בתפקידו
ה ממנו שיגרום לציפיה גדול

 בתפקודו הנכון כמלך

חובת 
התוכחה 

לעם על ידי 
-המנהיג
 הנביא
 

 י:
 יט-יח

ְשָרֵאל,ַויֹּאֶמר ֶאל  "    ְבֵני יִּ
ְשָרֵאל'אֱ  ה'ָאַמר כֹּה  , לֵֹּהי יִּ

י ֶאת י ֶהֱעֵליתִּ ְשָרֵאל -ָאנֹּכִּ יִּ
יל ֶאְתֶכם  ם; ָוַאצִּ ְצָריִּ מִּ מִּ
ַי  ָכל ם ּומִּ ְצַריִּ ַי  מִּ -מִּ

ים  ַהַמְמָלכֹות, ַהלֲֹּחצִּ
ְוַאֶתם ַהיֹום  .  ֶאְתֶכם

לֵֹּהיֶכם, 'אֱ -ְמַאְסֶתם ֶאת
כָ -ֲאֶשר יַע ָלֶכם מִּ -להּוא מֹושִּ

ָרעֹוֵתיֶכם ְוָצרֵֹּתיֶכם, 
י ים-ַותֹּאְמרּו לֹו כִּ  ֶמֶלְך ָתשִּ

 ָעֵלינּו"

שמואל נוהג כאן כשופט וכנביא 
המוכיח את העם, מתוך אחריות, 

מביא על כשלונו בדרישת מלך, ו
אליהם את דבר ה' שדרישתם זו 
מביעה מאיסה, חלילה, במלכות 

 ה' 

צניעות 
אצל   וענוה

 –שאול 
דות ימ

בסיסיות 
למלך 
  בישראל

 י:
 כזכב,

ְשֲאלּו " , ֲהָבא עֹו  ה'עֹו  בַ ַויִּ
יש ֵנהה'ַויֹּאֶמר . ֲהלֹּם אִּ -, הִּ

ים...-הּוא ֶנְחָבא ֶאל  ַהֵכלִּ

ַיַעל ָאְמרּו,  -ַמה ּוְבֵני ְבלִּ
ְבזֻׁהּו, ְולֹּא ֵענּו ֶזה ַויִּ -יֹּשִּ

י  ְנָחה; ַוְיהִּ יאּו לֹו מִּ ֵהבִּ
יש   ". ְכַמֲחרִּ

שאול מה בדות טובות היו ימ
שבהחלט מבטיח הנהגה טובה של 
העם: לא להתפאר במה שיש לך 
וגם לא להשיב למעליביך. הדבר 

 מעיד על כוחות נפש מיוחדים

תקיפות  
המנהיג 
המחייב 
נטילת 
ע"י אחריות 

כל חלקי 
 העם

  יא:
 ז-ו

ְצַלח רּוַח " ים ַעל'אֱ ַותִּ -לֹּהִּ
-תָשאּול, בשמעו )ְכָשְמעֹו( אֶ 
ַחר ַא ים ָהֵאֶלה; ַויִּ פֹו ַהְדָברִּ

ַקח ֶצֶמ  ָבָקר  .ְמאֹּ  ַויִּ
ְגבּול -ַוְיַנְתֵחהּו, ַוְיַשַלח ְבָכל

ים  ְשָרֵאל ְבַי  ַהַמְלָאכִּ יִּ
יֵֹּצא  ֵלאמֹּר, ֲאֶשר ֵאיֶננּו

ּוֵאל, ַאֲחֵרי ָשאּול ְוַאַחר ְשמ
פֹּל פַ  ְבָקרֹו; ַויִּ  ַח כֹּה ֵיָעֶשה לִּ

יש-ַעל ה'  ָהָעם, ַוֵיְצאּו ְכאִּ
 ".ֶאָח 

 שאול זכה להתאזר בגבורת ה',
גייס צבא גדול תוך כדי הטלת 
איום עליהם, ויצא כנגד עמון, 

 והכה אותם מכה מוחצת.
בשובו נמנע מלהעניש את 

ביו, למרות מי שקראו לו מעלי
 לעשות דין במורדים בו  

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

הצהרתו של 
המנהיג לפני 

מותו על 
נקיון כפיים 
)דוגמת משה( 
והבעת אמון 

 העם בו
 

 יב:
 ה-א

-ָכל-ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ֶאל "
ֵנה ָשמַ  ְשָרֵאל, הִּ י יִּ ְעתִּ

 ֲאַמְרֶתםר ְבקְֹּלֶכם, ְלכֹּל ֲאֶש 
יְך ֲעֵליֶכם ֶמֶלְך  י; ָוַאְמלִּ  .לִּ
ְתַהלֵ  ֵנה ַהֶמֶלְך מִּ ְך ְוַעָתה הִּ

י ָוַש  י ָזַקְנתִּ ְפֵניֶכם, ַוֲאנִּ י,לִּ  ְבתִּ
י  ְתֶכם; ַוֲאנִּ ָנם אִּ ּוָבַני הִּ
ְנעֻׁרַ  ְפֵניֶכם, מִּ י לִּ ְתַהַלְכתִּ י הִּ

י .  ַהיֹום ַהֶּזה-ַע  י ֲענּו בִּ ְננִּ  הִּ
יחֹו, ֶאתְוֶנגֶ  ה'ֶנֶג    שֹור-  ְמשִּ

י ָלַקְחתִּ  י מִּ י ַוֲחמֹור מִּ
י ְוֶאת  י ָעַשְקתִּ ָלַקְחתִּ -י ֶאתמִּ

ַי   י, ּומִּ י ַרצֹותִּ י מִּ י ָלַקְחתִּ מִּ
ים ֵעיַני בֹו;  כֶֹּפר, ְוַאְעלִּ

יב ָלֶכם ַויֹּאְמרּו, לֹּא  .ְוָאשִּ
 ָתנּו ְולֹּא ַרצֹוָתנּו; ְולֹּאֲעַשְק 

ַי   ָלַקְחתָ  יש, ְמ מִּ  אּוָמהאִּ
 וכו' "

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:
, "וַּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵעד ְיהָוה ָבֶכם 

ֶזהְוֵעד ְמִש  יֹום הַּ ִכי לֹא --יחֹו הַּ
 ְמָצאֶתם ְבָיִדי, ְמאּוָמה; וַּיֹאֶמר,

 ֵעד"

תוכחת 
המנהיג לפני 

)דוגמת  מותו
 משה(
 

 יב:
 כה-ו

ְתיַ  "  ָּׁשְפטָ ְוַעָתה, הִּ ה ְצבּו ְואִּ
ְפֵני ה': ְתֶכם לִּ ֵאת ָכל   אִּ

ְ קֹות ה', ֲאֶשר ָעָשה  צִּ
ְתֶכם ְוֶאת   ...ֲאבֹוֵתיֶכםאִּ

ְש  ֱא'לֵֹּהיֶהם;  ה'ְכחּו, ֶאת ַויִּ
ְמכֹּר אָֹּתם ְבַי  ְוַעָתה,   ...ַויִּ

נֵ  ם ה ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ְבַחְרתֶ הִּ
 ֲאֶשר ְשֶאְלֶתם; 

יר ... ים, ַהיֲהלֹוא ְקצִּ טִּ ֹום חִּ
ֵתן קֹּלֹותה'ֶאְקָרא ֶאל   , ְויִּ

י  ּוָמָטר; ּוְ עּו ּוְראּו, כִּ
 יֶתםָרַעְתֶכם ַרָבה ֲאֶשר ֲעשִּ 

ְשאֹול ָלֶכם ה'ְבֵעיֵני  , לִּ
 ".ֶמֶלך

דתו מן העם, מוכיח ילקראת פר
שמואל את העם כדרכם של משה 
ויהושע, ומזכיר בדבריו את חסדי 
ה' על עמו בהנהיגו אותו מאז 

תקופת  ועד יציאת מצרים
את  מזכירהשופטים ומצד שני 

חטאי העם . וגם כעת, כשיש להם 
מלך, עליהם להיות נאמנים לה' 

עשות מצוותיו, שאם לא כן ול
על עצם בקשת מלך וגם  ייענשו.
. מוכיח אותם שמואל עליהם

עושה להם אות  לחיזוק דבריו הוא
ועל פי בקשתו, מוריד ה' מטר 

 באמצע הקיץ

מבחן 
נאמנות 
המלך 

להדרכת ה' 
 על ידי נביאו

 

 יג:
 בי-ח

ְבַעת ָימִּ  " ים, וייחל )ַויֹוֶחל( שִּ
ל, ְולֹּא מֹוֵע  ֲאֶשר ְשמּואֵ לַ 

ְלָגל; ַוָיפֶ  ץ ָבא ְשמּוֵאל ַהגִּ
 ר ָשאּולַויֹּאמֶ  .  ָהָעם ֵמָעָליו

שּו ֵאַלי ָהעָֹּלה ְוַהְּׁש  ים; ַהגִּ ָלמִּ
י, ְכַכלֹּתֹו  .ַוַיַעל ָהעָֹּלה ַוְיהִּ

ֵנה  ְלַהֲעלֹות ָהעָֹּלה, ְוהִּ
ּול ְשמּוֵאל ָבא; ַוֵיֵצא ָשא

ְקָראתֹו, ְלָבְרכֹו ַויֹּאֶמר  .לִּ
יָת; ַויֹּאמֶ ְשמּוֵאל, ֶמה עָ  ר שִּ

י  י כִּ יתִּ י ָראִּ ם ָנַפץ ָהעָ ָשאּול כִּ
ָבאָת ֵמָעַלי, ְוַאָתה לֹּא 

ים ְשתִּ ים, ּוְפלִּ  ְלמֹוֵע  ַהָימִּ
ְכָמש ים מִּ ָואַֹּמר,  .ֶנֱאָספִּ

ים ֵאַלי ְשתִּ  ַעָתה ֵיְר ּו ְפלִּ
ְלָגל, ּוְפֵני  י;  ה'ַהגִּ יתִּ לִּ לֹּא חִּ
 ֲעֶלה ָהעָֹּלהָוֶאְתַאַפק, ָוַא

וה את שאול להמתין יושמואל צ
ְוָיַרְ ָת  : "לו שבעה ימים עד בואו

י יֵֹּר  אֵ  ֵנה ָאנֹּכִּ ְלָגל, ְוהִּ ֶליָך, ְלָפַני ַהגִּ
ְבֵחי ְשלָ  ְזבַֹּח זִּ ים; ְלַהֲעלֹות עֹּלֹות לִּ מִּ

ים תֹוֵחל, ַע  ְבַעת ָימִּ י ֵאֶליָך,-שִּ  בֹואִּ
י ְלָך ֵאת ֲאֶשר תַ  " ..ֲעֶשהְוהֹוַ ְעתִּ

 הביסההסביר לשמואל את שאול 
אך שמואל  ,העולה הקדמתל

 מבהיר לשאול את טעותו החמורה

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

אי קבלת 
מרות הנביא 

מביאה 
לאובדן 
השלטון 
 מידי המלך

 יג:
 טו-יד

ָשאּול, ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל "
ְסָכְלָת: -ֶאתלֹּא ָשַמְרָת   נִּ
ְצַות  ּוָ 'אֱ  ה'מִּ ְך, לֶֹּהיָך ֲאֶשר צִּ

ין  י ַעָתה ֵהכִּ ֶאת  ה'כִּ
ְשָרֵאל ַע ַמְמ   ַלְכְתָך ֶאל יִּ

א ְוַעָתה, ַמְמַלְכְתָך לֹּ .  עֹוָלם
ֵקש   ָתקּום: יש  ה'בִּ לֹו אִּ

ְלָבבֹו, ַוְיַצֵּוהּו י  ַעל  ה' כִּ ְלָנגִּ
י לֹּא ָשַמְרָת, ֵאת אֲ  ר ֶש ַעמֹו כִּ

ְּוךָ   ".ה' צִּ

הטעות החמורה הבולטת 
היא הפרת  שאולותו של הגבהתנ

צווי ה' להמתין לשמואל. גם אם 
יש לשאול נימוק הגיוני, אין זה 
מקובל על שמואל! נאמנות המלך 

עולם צריכה להיות למלכו של 
לשיקול  תנתימוחלטת ולא נ

 אנושי  

בטחון 
יהונתן בה' 

הביא 
על  נצחונול

פלשתים, 
סמל ל"רבים 

 מעטים"ביד 

 יד:
 טז-א

י ַהיֹום, ַויֹּאֶמר יֹוָנָתן"  ַוְיהִּ
ַהַנַער נֵֹּשא -ָשאּול ֶאל-ֶבן

ַמַצב -ֵכָליו, ְלָכה ְוַנְעְבָרה ֶאל
ים, ֲאֶשר ֵמֵעֶבר ְשתִּ ַהָלז;  ְפלִּ
י ... גִּ יו, לֹּא הִּ ַויֹּאֶמר   ּוְלָאבִּ

יו, ַהַנַער נֵֹּשא ֵכלָ -ְיהֹוָנָתן ֶאל
ַמַצב -ה ֶאלְלָכה ְוַנְעְברָ 

ים ָהֵאֶלה ה אּוַלי ַיֲעֶש  ָהֲעֵרלִּ
י ֵאין לַ   ְיהָוה, ָלנּו:  ה'כִּ

יַע ְבַרב אֹו  ַמְעצֹור, ְלהֹושִּ
ְמָעט יו, ַויֹּאֶמר לֹו נֵֹּשא ֵכלָ . בִּ

ְלָבֶבָך; נְ -ֲעֵשה ָכל ֵטה ֲאֶשר בִּ
ְלָבֶבָך... ְמָך כִּ י עִּ ְננִּ  ָלְך, הִּ

ים ְלָשאּו  ְראּו ַהצֹּפִּ ל, ַויִּ
ֵנה ֶהָהמ ן; ְוהִּ ְנָימִּ ְבַעת בִּ ֹון ְבגִּ

 ָנמֹוג, ַוֵיֶלְך ַוֲהלֹּם"

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 

והוא אכן מצליח  צועייהבלרעיון 
 ו.לפגוע באויב ולהניס
דת יגדול במיש כאן שיעור 
שאמר  טוייהבטחון בה'. הב

י ֵאין לַ  יהונתן לנושא כליו: "  ה'כִּ
ְמָעט יַע ְבַרב אֹו בִּ " ַמְעצֹור, ְלהֹושִּ

הפך בתול ות מלחמות ישראל 
כמשפט עי ו  לבוטחים בה' 

, כנראה גם שהוא "איש מלחמה"
 לחשמונאים במלחמתם ביוונים

הקפדת 
שאול על 
 קיום מצוות

גם בעיצומה 
 של מלחמה

 יד:
 לה-לא

ַוַיכּו ַביֹום ַההּוא, "
ְכָמש,  מִּ ים, מִּ ְשתִּ ַבְפלִּ

 .  ַאָילָֹּנה; ַוָיַעף ָהָעם, ְמאֹּ 
שלל -ויעש )ַוַיַעט( ָהָעם ֶאל

ְקחּו צֹּאן ּובָ  ָקר )ַהָּׁשָלל(, ַויִּ
ְשֲחטּו  ָאְרָצה; ּוְבֵני ָבָקר ַויִּ
 . םַהדָ -ַויֹּאַכל ָהָעם, ַעל

נֵ  י ּו ְלָשאּול ֵלאמֹּר, הִּ ה ַוַיגִּ
אים לַ  -ֶלֱאכֹּל ַעל ה'ָהָעם חֹּטִּ

-ּוַהָדם; ַויֹּאֶמר ְבַגְ ֶתם, גֹּל
 .ֵאַלי ַהיֹום ֶאֶבן ְג ֹוָלה

איסור אכילה על הדם, סמוך 
חיטה מפורש בתורה למקום הש

-לֹּא תֹּאְכלּו, ַעל )ויקרא יט:כו(:"
רה זו י. שאול ראה בעבַהָדם"

רה שכן זה עתה עשה יחומרה ית
 ה' ישועה גדולה לישראל!

 

דרישת 
האמת אצל 
שאול נוקבת 

 ביותר!

 יד:
 מד-מג

יֹוָנָתן, -ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל "
יָתה; וַ  י ֶמה ָעשִּ יָ ה לִּ -ַיֶג ַהגִּ

לֹו יֹוָנָתן, ַויֹּאֶמר ָטעֹּם 
ְקֵצה ַהַמֶטה אֲ  י בִּ -ֶשרָטַעְמתִּ

י  י ָאמּות.ש ְמַעט ְדבַ ְבָי ִּ ְננִּ  הִּ
ַיֲעֶשה -ַויֹּאֶמר ָשאּול, כֹּה

ף:'אֱ  ים ְוכֹּה יֹוסִּ י  לֹּהִּ מֹות -כִּ
 ".ָתמּות, יֹוָנָתן

שאול מתגלה שוב כדורש אמת 
 ואף במחיר חיי בנו יהונתן.

חשוב לציין כל גילוי כזה, כי 
כשלונותיו עלולים לגרום הערכה 
כללית לא מדויקת ביחס 

להבהיר לאישיותו. לכן, צריך 
פעמים, אך  פרשאמנם נכשל מס

בהם התגלה  םיאירועהיו לו גם 
 כאיש אמת.

הכרת הטוב 
 מצד העם

 

 יד:
 מה

ָשאּול, -ַויֹּאֶמר ָהָעם ֶאל"
ה ֲהיֹוָנָתן ָימּות ֲאֶשר ָעָש 

ַהְישּוָעה ַהְג ֹוָלה ַהּזֹּאת 
ְשָרֵאל יָלה ַחי ְביִּ ם ה'-ָחלִּ -אִּ

ַשֲעַרת רֹּאשֹו ַאְר  פֹּל מִּ ָצה, יִּ
י ם-כִּ ים ָעָשה ַהיֹום'אֱ -עִּ  לֹּהִּ

ְפדּו ָהָעם ֶאת יֹוָנָתן, -ַהֶּזה; ַויִּ
 .  "ֵמת-ְולֹּא

גילוי נאות של דאגת העם לשלום 
יהונתן והכרת הטוב כלפי מי 
שהציל את העם מהפלשתים 
בסכון חייו וחיי נושא כליו )לעיל 

 פרק יד(

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופסק פר

 הרחבה/הערות

אול לוכד ש
 את המלוכה

 יד:
 מח-מז

-לְוָשאּול ָלַכ  ַהְמלּוָכה, עַ "
יב ְב  ָלֶחם ָסבִּ ְשָרֵאל; ַויִּ -ָכליִּ
ְבֵני ַעמֹון -אְֹּיָביו ְבמֹוָאב ּובִּ

ּוֶבֱא ֹום ּוְבַמְלֵכי צֹוָבה, 
ים, ּוְבכֹּל ֲאֶשר ְשתִּ -ּוַבְפלִּ

יעַ  ְפֶנה, ַיְרשִּ ל, וַ  .יִּ ַיְך ַוַיַעש ַחיִּ
-ֵלק; ַוַיֵצל ֶאתֲעמָ -ֶאת

ַי  שֵֹּסהּו" ְשָרֵאל, מִּ  יִּ

כמנהיג דמותו של שאול מתוארת 
. הוא הצליח להכניע עמים אחראי

 מפורטים בכתוב מעשיםרבים וכך 
, גילוי גבורה שלו כמלך יםחיובי

וכדומה. לכידת המלוכה היא בטוי 
 לשליטה בתפקידו כמלך. 

 

הכנת הנביא 
את 

חובת :המלך
המנהיג 

לדבר לציית 
  ה'

, ָשאּול-ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ֶאל" טו:א
י ָשַלח  ָך ְלמֶ  ה'אֹּתִּ ְמָשחֳּ ֶלְך, לִּ

ְשָרֵאל; ְוַעָתה-ַעמֹו ַעל-ַעל  יִּ
ְבֵרי ה'  "ְשַמע, ְלקֹול דִּ

לקראת קיום מצוות מחיית עמלק 
מדגיש שמואל את שתי  הנקודות 
העקריות בנושא: א. מחויבותו של 

חויבותו של שמואל כשליח ה' ב. מ
 שאול לציית לקול ה'

הכרת הטוב 
 -לקיני )
 יתרו(

י -ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל" טו:ו ַהֵקינִּ
תֹוְך ֲעָמֵלקִּ  רּו ְר ּו מִּ י, ְלכּו סֻׁ

מֹו, ְוַאָתה -ֶפן ְפָך עִּ אֹּסִּ
ם יָתה ֶחֶס  עִּ ְבֵני -ָכל-ָעשִּ

ְצרָ  מִּ ְשָרֵאל, ַבֲעלֹוָתם מִּ ם; יִּ יִּ
תֹו י, מִּ  ְך ֲעָמֵלק"ַוָיַסר ֵקינִּ

שאול נאמן לקיני וזוכר לו חסד 
ראשונים, חסדו של יתרו בעצתו 
למשה ובהתלוותו לנדודי ישראל 
במדבר, מתוך אמון בהנהגת ה' על 

 ידי משה חתנו

הודאה 
: בחטא

מלך ה
על  צטדקמ

חטאו 
במלחמת 

 עמלק

 טו:
טו, -יג
 כא-כ

י ַויֹּאֶמר ָשאּול ֵמֲעָמֵלקִּ "
יאּום, ֲאֶשר ָחַמל  ָהָעם ֱהבִּ

ֵמיַטב ַהצֹּאן ְוַהָבָקר, -ַעל
לֶֹּהיָך; 'אֱ  ה'ְלַמַען ְזבַֹּח, לַ 

 ַהיֹוֵתר, ֶהֱחַרְמנּו...-ְוֶאת
ְשמּוֵאל, -ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל

י ְבקֹול  , ה'ֲאֶשר ָשַמְעתִּ
י -ָוֵאֵלְך, ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ְשָלַחנִּ

יא, ֶאתה' ֲאַגג ֶמֶלְך -; ָוָאבִּ
ק, ֲעָמלֵ -ֲעָמֵלק, ְוֶאת

י ַקח ָהָעם  .ֶהֱחַרְמתִּ ַויִּ
ית ֵמַהָּׁשָלל צֹּאן ּוָבָקר, ֵראשִּ 

ְזבַֹּח לַ  לֶֹּהיָך, 'אֱ ה' ַהֵחֶרם, לִּ
ְלָגל"  ַבגִּ

"הקימותי את דבר  טענת שאול:
בסתירה לצווי המפורט  תעומד ה'"

ַעָתה ֵלְך " :של שמואל לשאול
יָתה ֶאת כִּ ֲעָמֵלק, ְוַהֲחַרְמֶתם -ְוהִּ

ְחמֹל, לֹו, -ֶשראֲ -ָכל-ֶאת ְולֹא תַּ
ד ָתה ֵמִאיש עַּ ִאָשה, -ָעָליו; ְוֵהמַּ

ד ד-ֵמעֵֹלל ְועַּ ֶשה, -יֹוֵנק, ִמשֹור ְועַּ
ד  טו:ג((."ֲחמֹור-ִמָגָמל ְועַּ

חובת 
המנהיג 

לנהוג על פי 
  צו ה'

 טו:
יד 
 יט-טז
כג -כב
 כו

-לַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ּוֶמה קֹו 
ל ַהצֹּאן ַהֶּזה ְבָאְזָני, ְוקֹו
י שֹּמֵ   ...עַ ַהָבָקר, ֲאֶשר ָאנֹּכִּ

 ָשַמְעָת, ְבקֹול-ְוָלָמה לֹּא...
 ַעשַהָּׁשָלל, ַותַ -; ַוַתַעט, ֶאלה'

ַויֹּאֶמר   ....ה'ָהַרע, ְבֵעיֵני 
ְבעֹּלֹות  ה'ְשמּוֵאל, ַהֵחֶפץ לַ 

ְשמַֹּע, ְבקֹול  ים, כִּ   :ה'ּוְזָבחִּ
ֶּזַבח טֹוב,  ֵנה ְשמַֹּע מִּ הִּ

יםְלַהְק  יב ֵמֵחֶלב ֵאילִּ י  .  שִּ כִּ
י, ְוָאֶון -ַחַטאת ֶקֶסם ֶמרִּ

ים ַהְפַצר:  ָמַאְסתָ ַיַען,   ּוְתָרפִּ
ר ה', וִַּיְמָאְסָך,-ֶאת  ְדבַּ

ֶמֶלְך  -לַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל אֶ  ...מִּ
ָמְך: י   ָשאּול, לֹּא ָאשּוב עִּ כִּ

ר -ָמַאְסָתה, ֶאת ה', ְדבַּ
ְהיֹות מֶ וִַּיְמָאְסָך  ֶלְך ה', מִּ

ְשָרֵאל-ַעל  ".יִּ

שאול לא שכנע את שמואל 
בהסברו החוזר ונשנה בענין 
חמלת העם על הצאן. שמואל 

ל את חומרת חטאו מבהיר לשאו
ַיַען,  : "הקשה את ענשו - ועקב כך

ְמָאְסָך, ה'ְדַבר -ָמַאְסָת ֶאת , ַויִּ
ֶמֶלְך  . חומרת התוכחה באה ".מִּ

לידי בטוי בכפילות צמד המלים 
. זוהי התוכחה וימאסך"-"מאסת

השניה של שמואל לשאול. בפרק 
ְוַעָתה, ַמְמַלְכְתָך " י"ג:יד נאמר: 

ֵקש   ָתקּום:-לֹּא יש  ה'בִּ לֹו אִּ
ְלָבבֹו, ַוְיַצֵּוהּו  י  ַעל ה'כִּ --ַעמֹו-ְלָנגִּ

י לֹּא ָשַמְרָת, ֵאת ֲאֶשר ְּוָך -כִּ  "ה' צִּ

 



 

 המקור דה/הערךימה
 וקופס קפר

 ותהרחבה/הער

דה כנגד ימ
 דהימ

ח:ז, 
 טו:

 כג,כו

ְשמּוֵאל, -, ֶאלה'ַויֹּאֶמר "
-ֶשרְשַמע ְבקֹול ָהָעם, ְלכֹּל אֲ 

י לֹּא אְֹּתָך   יֹּאְמרּו ֵאֶליָך: כִּ
יָמָאסּו י -, כִּ ָמֲאסּו אֹּתִּ

ְמלְֹּך ֲעֵליֶהם י ַחַטאת  ...מִּ -כִּ
ים  י, ְוָאֶון ּוְתָרפִּ ֶקֶסם ֶמרִּ

-ֶאת ָָמַאְסתַיַען,   ַהְפַצר:
 וִַּיְמָאְסָך,ְדַבר ְיהָוה, 

ֶמֶלְך... ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל   מִּ
מָ -ֶאל   ְך:ָשאּול, לֹּא ָאשּוב עִּ
י   ְדַבר ְיהָוה,-, ֶאתָמַאְסָתהכִּ

ְהיֹות ֶמֶלְך וִַּיְמָאְסך  ָ ְיהָוה, מִּ
ְשָרֵאל-ַעל  ".יִּ

 לםוהעאחת מדרכי הנהגת ה' את 
". כאן דהימכנגד  דהימהיא "

עם למלך ובכשלון בבקשת ה
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".

דבר ה' יקום 
 לעולם
 

 טו:
 לג-לב

ישּו אֵ ַויֹּאֶמר ְשמּו" ַלי ֵאל, ַהגִּ
ְך ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעָמֵלק, ַוֵילֶ -ֶאת

ר ֵאָליו, ֲאַגג ַמֲעַ נֹּת; ַויֹּאמֶ 
-ֲאָגג, ָאֵכן ָסר ַמר

ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל   ַהָמֶות.
ים חַ  ְכָלה ָנשִּ ְרֶבָך, ַכֲאֶשר שִּ

ֶמךָ -ֵכן ים אִּ ָנשִּ ְשַכל מִּ ; תִּ
ְפֵני ֲאָגג לִּ -ַוְיַשֵסף ְשמּוֵאל ֶאת

ְלָגל"ה'  , ַבגִּ

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

 במצווה זו. 

צער על 
 כשלון המלך

 טו:
 לה

ְראֹות-ְולֹּא"  ָיַסף ְשמּוֵאל לִּ
יֹום מֹותֹו, -ָשאּול, ַע -ֶאת
י ְתַאֵבל ְשמּוֵאל, ֶאל-כִּ -הִּ

חָ  ה'ָשאּול; וַ  ינִּ יְך -ם, כִּ ְמלִּ הִּ
ְשָרֵאל-ָשאּול ַעל-ֶאת  "יִּ

למרות התוכחה הקשה על מעידת 
שאול במחיית עמלק, לא פסק 
שמואל מלהתאבל על שאול כל 

 ימי חייו

"האדם 
יראה 

לעיניים וה' 
 יראה ללבב"

-ְשמּוֵאל, ַאל-ֶאל ה' ַויֹּאֶמר" טז:ז
 ְגבֹּּהַ -ַמְרֵאהּו ְוֶאל-ַתֵבט ֶאל
יהּו:כִּ --קֹוָמתֹו י כִּ   י ְמַאְסתִּ

ְרֶאה ָהָאָ ם  י לֹּא, ֲאֶשר יִּ כִּ
ם, וַ  ְרֶאה ַלֵעיַניִּ  ה'ָהָאָ ם יִּ

ְרֶאה ַלֵלָבב"  יִּ

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 

ם שלם מעבר אדם, אך יש עול
לפנים, פנימיותו של האדם, לבבו, 

 עולם זה רואה רק ה'
תכונות 
נדרשות 
 : למנהיג

יודע נגן, גבור 
חיל, איש 

מלחמה, נבון 
דבר, איש 

 תואר, וה' עמו

ים  " טז:יח ַוַיַען ֶאָח  ֵמַהְנָערִּ
י ֵבן ְליִּ  יתִּ ֵנה ָראִּ  ַשיַויֹּאֶמר, הִּ
ב י, יֵֹּ ַע ַנֵגן ְוגִּ ֹור ֵבית ַהַלְחמִּ

ְלָחָמה ּוְנבֹון  יש מִּ ל ְואִּ ַחיִּ
יש תַֹּאר; וַ  , ה'ָדָבר, ְואִּ

מֹו  ".עִּ

כותב -כולל תכונת משורר-יודע נגן
"נעים זמירות  -תהלים-שירים

-:ב(. גבור חילישראל" )ש"ב, כג
אמיץ. להלן מסופר על הכאתו את 

לו(. איש -הדב ואת האריה )יז:לד
מוכשר לצאת למלחמה . -מלחמה

מדבר בתבונה ובהשכל. -נבון דבר
 מצליח דרכו                                                    -וה' עמו

כוחו של 
-הניגון 

סיר רוח לה
 רעה

ולהשרות 
 רוח ה'

ְהיֹות רּוחַ ְוהָ " טז:כג ים 'אֱ -ָיה, בִּ לֹּהִּ
-ָשאּול, ְוָלַקח ָדוִּ  ֶאת-ֶאל

ֵגן ְבָי ֹו; ְוָרַוח  נֹור, ְונִּ ַהכִּ
ְלָשאּול ְוטֹוב לֹו, ְוָסָרה 

 ֵמָעָליו רּוַח ָהָרָעה"

גדול. יכול הוא -כחו של הניגון
להסיר רוח רעה השולטת על 
האדם ואף יש בו כדי להביאו 

בואה, נלהתרוממות רוח להשגת 
ְוַעָתה, " :כמסופר אצל אלישע

י ְמַנֵגן; ְוָהָיה ְכַנֵגן ַהְמַנגֵ -ְקחּו ן, לִּ
י ָעָליו ַי   " )מלכ"ב, ג:טו(ה' י-ַוְתהִּ
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"מאיגרא 
רמא לבירא 

 עמיקתא"

 יז:
 ח-ד

יש ַוֵיֵצא"  ם -אִּ ַהֵבַניִּ
ים ְשתִּ ַמֲחנֹות ְפלִּ , ָגְלָית מִּ

ַגת: מֹות ָגְבהֹו, ֵשש ַא  ְשמֹו מִּ
-ְוכֹוַבע ְנחֶֹּשת ַעל  ...ָוָזֶרת

ְריֹון ַקְשַקשִּ  ים רֹּאשֹו, ְושִּ
ְשַקל,  הּוא ָלבּוש; ּומִּ

ְריֹון ים -ֲחֵמֶשת--ַהּׁשִּ ֲאָלפִּ
ים, ְנחֶֹּשת ְצַחת  .ְשָקלִּ ּומִּ

י ֹון -ְנחֶֹּשת, ַעל ַרְגָליו; ְוכִּ
וחץ  .  ין ְכֵתָפיוְנחֶֹּשת, בֵ 

ים ְמנֹור אְֹּרגִּ יתֹו, כִּ , )ְוֵעץ( ֲחנִּ
יתֹו, ֵשש ֵמאֹות -ְוַלֶהֶבת ֲחנִּ

ים ַבְרֶזל; ְונֵֹּשא הַ  ָנה, ְשָקלִּ צִּ
ְקָרא .הֵֹּלְך ְלָפָניו  ַוַיֲעמֹּ , ַויִּ

ְשָרֵאל, ַויֹּא-ֶאל ֶמר ַמַעְרכֹּת יִּ
ָלֶהם, ָלָמה ֵתְצאּו ַלֲערְֹּך 

ְלָחָמה: י  ֲהלֹוא  מִּ ָאנֹּכִּ
י ְשתִּ ים ַהְפלִּ , ְוַאֶתם ֲעָב ִּ
יש, ְוֵירֵ רּו ְב ְלָשאּול    ָלֶכם אִּ
 ֵאָלי"

הכתוב מתאר בפרוט את מראהו 
החיצוני של גלית, המעורר אימה 
על כל רואהו וכן את התרברבותו 
מול צבא ישראל, כדי להגדיל 

בידי  אחר כךבעינינו את נפילתו 
 אדם דל אמצעי לחימה. 

ידול בית הג
מנהיג: של 

צניעות, 
פשטות, 
 רוחניות

י ַהּזֶ -ְוָ וִּ  ֶבן" יז:יב יש ֶאְפָרתִּ ה, אִּ
ֵבית ֶלֶחם ְיהּוָ ה, ּוְשמֹו  מִּ
ים;  ַשי, ְולֹו ְשמָֹּנה ָבנִּ יִּ

יֵמי ָשאּול, ָזקֵ  יש בִּ ן ָבא ְוָהאִּ
ים  "ַבֲאָנשִּ

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

 ואחד משופטי העיר

התעוררות 
למניעת 
 חילול ה'
)שמזכה 
בכוחות 
מיוחדים 
להצלחה 
 במשימה(

ֵנה " יז:כג ָמם, ְוהִּ ְוהּוא ְמַ ֵבר עִּ
ם עֹוֶלה ָגְלָית  יש ַהֵבַניִּ אִּ

ַגת ממ י ְשמֹו מִּ ְשתִּ ערות ַהְפלִּ
ים,  ְשתִּ ַמַעְרכֹות( ְפלִּ )מִּ

ים ָהֵאֶלה; ַוְיַ בֵ  ר, ַכְדָברִּ
ְשַמע, ָדוִּ "  ַויִּ

השמיעה במקרא משמעותה 
הפנמה, קבלה. -בהרבה הקשרים

דוד הפנים את דברי החרוף של 
גלית והדברים עשו אצלו רושם 

 והניעו אותו לעשות מעשה

מלחמה 
בישראל היא 
מלחמה נגד 

 א'להיו
 

ים -ַויֹּאֶמר ָדוִּ , ֶאל יז:כו ָהֲאָנשִּ
י מֹו ֵלאמֹּר, ַמהָהעְֹּמ ִּ -ם עִּ

יש ֲאֶשר ַיכֶ  -ה ֶאתֵיָעֶשה ָלאִּ
יר חֶ  י ַהָלז, ְוֵהסִּ ְשתִּ ְרָפה ַהְפלִּ

ְשָרֵאל: י,   ֵמַעל יִּ י מִּ כִּ
י ֶהָעֵרל ַהֶּזה, כִּ  ְשתִּ י ַהְפלִּ

ים 'ֵחֵרף, ַמַעְרכֹות אֱ  לֹּהִּ
ים  ".ַחיִּ

דוד רומז בדבריו מהו היחס שיש 
 להתיחס אל גלית: לא להזכירו

ערל, פלשתי -בשמו אלא במהותו
"הלז". זאת מפני -וכנוי מזלזל

שהוא מעיז לחרף מערכות 
א"להים הלא הם חילות ישראל. 
כלומר שורש המלחמה  עם 
הפלשתים הוא: עם ה' מול עובדי 
האלילים, הכופרים, חלילה, 

 במלכות ה' על העולם כולו.   
דבקות 
 במטרה

 יז:
 כט-כח

יָאב ָא" ְשַמע ֱאלִּ יו ַהָג ֹולַויִּ , חִּ
חַ -ְבַ ְברֹו ֶאל ים; ַויִּ -רָהֲאָנשִּ

יָאב ְבָ וִּ  ַויֹּאֶמר  ַאף ֱאלִּ
י -ֶּזה ָיַרְ ָת, ְוַעל-ָלָמה מִּ

ה ָנַטְשָת ְמַעט ַהצֹּאן ָהֵהנָ 
ְ ָבר י ֶאת--ַבמִּ י ָיַ ְעתִּ -ֲאנִּ

י  ְז ְֹּנָך ְוֵאת רַֹּע ְלָבֶבָך, כִּ
ְלָחָמה  ְלַמַען ְראֹות ַהמִּ

ַויֹּאֶמר ָדוִּ , ֶמה .תָ ָיָרְ  
י ָעָתה; ֲהלֹוא, ָדבָ  יתִּ ר ָעשִּ

 ".  הּוא

דוד עומד מול תוכחתו של אחיו 
אליאב, דבק במטרה לפגוע 

 במחרף מערכות ישראל

צניעות 
 בהליכות

ה ָשאּול, רֹּעֶ -ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ֶאל" יז:לד
יו ַבצֹּאן;  ָהָיה ַעְבְדָך ְלָאבִּ

י ְוֶאת א ֹוב, ְוָנָש ַהד-ּוָבא ָהֲארִּ
 ֶשה ֵמָהֵעֶ ר"

הכתוב מספר רק עכשיו על גבורת 
דוד כנגד הארי והדב, רק 
כשהוכרח דוד להוכיח לשאול את 

 שקיבל מאת ה' אומץ לבו וגבורתו
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בטחון גדול 
 בה'

ֲאֶשר  ה'ַויֹּאֶמר, ָדוִּ , " יז:לז
ַי  הָ  י מִּ ַלנִּ צִּ ַי  ַהדֹּהִּ י ּומִּ ב, ֲארִּ

ְשתִּ  ַי  ַהְפלִּ י מִּ יֵלנִּ י הּוא ַיצִּ
ָדוִּ  -ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל.ַהֶּזה
ָמְך  ה'ֵלְך, וַ  ְהֶיה עִּ  ".יִּ

דוד מפגין בטחון גדול בה' 
 – האחת והיחידהכשמטרתו 

 לקדש שם שמים!

"אין מעצור 
לה' להושיע 

ברב או 
 במעט"

 )ש"א, יד:ו(

ַקח מַ " יז:מ ְבַחרַויִּ לֹו -ְקלֹו ְבָי ֹו, ַויִּ
ָּׁשה ַחלֵֻׁקי ן-ֲחמִּ ים מִּ -ֲאָבנִּ

י ְכלִּ  ַהַנַחל ַוָיֶשם אָֹּתם בִּ
ים ֲאֶשרָהרֹּ לֹו ּוַבַיְלקּוט -עִּ

ַגש, ֶאל -ְוַקְלעֹו ְבָי ֹו; ַויִּ
י ְשתִּ  ". ַהְפלִּ

דוד מלמד אותנו פרק חשוב 
בבטחון בה' במלחמה נגד אויב 

תוך אכזר המחרף שם שמים. מ
מטרה נקיה לקדש שם שמים, הוא 
לוקח "נשק" סמלי ואומר בלבו: 
בעצם אני רק השליח, הלוחם 
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 

מלחמות 
ישראל= 

 לחמות ה'!מ

 יז:
 מז-מה

י-ַויֹּאֶמר ָדוִּ , ֶאל" ְשתִּ , ַהְפלִּ
יתַאָתה ָבא ֵאַלי, ְבֶחֶרב ּוַבחֲ   נִּ

י ָבא י ֹון; ְוָאנֹּכִּ ֵאֶליָך, -ּוְבכִּ
לֵֹּהי 'ְצָבאֹות, אֱ  ה' ְבֵשם

ְשָרֵאל, ֲאֶשר  ַמַעְרכֹות יִּ
 ה' ַהיֹום ַהֶּזה ְיַסֶגְרךָ .  ֵחַרְפתָ 

ךָ  יתִּ כִּ י ְוהִּ י ֶאתְבָי ִּ רֹּתִּ -, ַוֲהסִּ
י פֶ  ֶגר רֹּאְשָך ֵמָעֶליָך, ְוָנַתתִּ
ים ַהיֹום הַ  ְשתִּ ֶּזה, ַמֲחֵנה ְפלִּ
ם ּוְלַחַית ָהָא ֶרץ; ְלעֹוף ַהָּׁשַמיִּ

י ֵיש -ְוֵיְ עּו, ָכל ָהָאֶרץ, כִּ
ְשָרֵאל'אֱ  ים, ְליִּ ְוֵיְ עּו  .  לֹּהִּ
י-ָכל לֹּא -ַהָקָהל ַהֶּזה, כִּ

ית  יַע ְבֶחֶרב ּוַבֲחנִּ י   ה'ְיהֹושִּ כִּ
ְלָחָמה, ְוָנַתן ֶאְתכֶ  ה'לַ  ם ַהמִּ

 ".ְבָיֵ נּו

מונתו א מהיקבל עולם  מכריזדוד 
פשר המלחמה הזו. לא כמות  מהו

הנשק של כל צד עומדת כעת 
למבחן, אלא מי שעומד מאחורי 
כל לוחם. "כי לה' המלחמה" ולכן 
אני רק שליחו. דרכו יידע כל 

ישראל" העולם "כי יש א'להים ל
ועוד ידעו כולם כי ישועת ה' על 
אויבי ישראל, אויביו, אינה בכמות 

 ? - רונהובחוזק הנשק, אלא בכוח 
 הנשלח משמים ליראיו ולמאמיניו

העצמת נס 
 הנצחון

-ַוָיָרץ ָדוִּ  ַוַיֲעמֹּ  ֶאל" יז:נא
ַקח ֶאת י ַויִּ ְשתִּ ַחְרבֹו -ַהְפלִּ
ַתְעָרּה, ַוְימֹּ ְשְלָפּה מִּ ְתֵתהּו, ַויִּ

ְכָרת רֹּאשֹו; -ָבּה, ֶאת-ַויִּ
י ים כִּ ְשתִּ ְראּו ַהְפלִּ ֵמת -ַויִּ

בֹוָרם, ַוָינֻׁסּו"  גִּ

של דוד מצד אחד   נס הנצחוןסמל 
וההכנעה וההשפלה של גיבור 
הפלשתים מצד שני, היא בהמתתו 

 בחרבו שלו
 

"אהבה 
שאינה 
תלויה 

)עפ"י  בדבר"
הרמב"ם: אינה 
תלויה בדבר 

א בטל, אל
  בדבר נצחי(

י, ְכַכלֹּתֹו ְלַ ֵבר ֶאל" יח:א -ַוְיהִּ
ְק   ְשָרהָשאּול, ְוֶנֶפש ְיהֹוָנָתן, נִּ

ְבֶנֶפש ָדוִּ ; ויאהבו 
 ֹו")ַוֶיֱאָהֵבהּו( ְיהֹוָנָתן, ְכַנְפש

אהבת דוד ויהונתן היתה אהבת 
אהבה שאינה תלויה בדבר, -נפש

שעליה אמרו חז"ל )אבות, ה:טז( 
לעולם. לכן, הגדיר שאינה בטלה 

יהודה את אהבת יעקב אבינו 
לבנימין  בהגדרה דומה: "ונפשו 

 קשורה בנפשו" )בראשית, מד:ל(
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"קשה 
כשאול 
קנאה" 

 )שה"ש, ח:ו(

 יח:
 ט-ז

ים " ַוַתֲעֶניָנה ַהָנשִּ
ָכה   ַהְמַשֲחקֹות, ַותֹּאַמְרָן: הִּ

ָלָפו, ְוָ וִּ  ָשאּול ַבאֲ 
ְבבָֹּתיו ַחר ְלָשאּול  .ְברִּ ַויִּ

 ְמאֹּ , ַוֵיַרע ְבֵעיָניו ַהָדָבר
ַהֶּזה, ַויֹּאֶמר ָנְתנּו ְלָ וִּ  
ים י ָנְתנּו ָהֲאָלפִּ ; ְרָבבֹות, ְולִּ
י  ְועֹו  לֹו, ַאְך ַהְמלּוָכה ַוְיהִּ

ָדוִּ , -ָשאּול, עון )עֹוֵין( ֶאת
 " ֵמַהיֹום ַההּוא, ָוָהְלָאה

למרות ש"הכה שאול באלפיו", 
ודבר זה "נתנו  לדוד רבבות", 

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.

 הכרה
 בהשגחת ה'

 יח:
-יג-יב
 טו

ְפֵני ָ וִּ " לִּ ָרא ָשאּול, מִּ   :ַויִּ
ם ָש -יכִּ  מֹו, ּוֵמעִּ אּול ָהָיה ה' עִּ

מ ֵרהּו ָשאּול ֵמעִּ ֹו, ָסר. ַוְיסִּ
ֵמהּו לֹו ַשר  ָאֶלף; ַוֵיֵצא-ַוְישִּ

ְפֵני ָהָעם י ָ וִּ   .ַוָיבֹּא, לִּ ַוְיהִּ
יל; וַ -ְלָכל , ה'ְדָרָכו, ַמְשכִּ
מֹו הּוא -ַוַיְרא ָשאּול, ֲאֶשר .עִּ

ָפנָ  יל ְמאֹּ ; ַוָיָגר, מִּ  ".ויַמְשכִּ

לשבחו של שאול ייאמר שהוא 
הכיר בהשגחת ה' על דוד, הזוכה 

הדבר עורר אותו  .להצלה ממנו
 ,ליראה ממנו "כי היה ה' עמו"

מלפניו ומינה  וועקב כך הרחיק
 ד אחריתו לתפקוא

בצד  הוענ
 גדולה

 יח:
 כגיח,

י-ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ֶאל "  ָשאּול, מִּ
ְשַפַחת ָא י ַחַיי, מִּ י ּומִּ י, בִּ ָאנֹּכִּ

ְשָרֵאל י--ְביִּ ֶאְהֶיה ָחָתן, -כִּ
ַויֹּאֶמר ָדוִּ ,   ַלֶמֶלְך...

ְתַחתֵ  ן ַהְנַקָלה ְבֵעיֵניֶכם הִּ
יש י, אִּ ָרש -ַבֶמֶלְך, ְוָאנֹּכִּ

ְקֶלה  ". ְונִּ

פסוקים מגלה לנו  מספרבתוך 
הכתוב את מדת הענווה הגדולה 

שנחל  הנצחוןשל דוד. 
הפלשתים לא במלחמותיו נגד 

והוא ראה  ,את דעתו והזחיח
יחס לעצמו ילא וה' עצמו שליח 

 את ההצלחות. 

מסירות נפש 
 להצלת חיים

 יט:
 יז-יא

ים" ְשַלח ָשאּול ַמְלָאכִּ -ֶאל ַויִּ
יתֹו, ֵבית ָדוִּ , ְלָשְמרֹו, ְוַלֲהמִּ 

יַכל  ַבבֶֹּקר; ַוַתֵג  ְלָ וִּ , מִּ
ם ְשתֹו ֵלאמֹּר, אִּ ֵאיְנָך -אִּ

ָך ַהַלְיָלה, ַנְפְש -ְמַמֵלט ֶאת
ַותֶֹּר  . ָמָחר ַאָתה מּוָמת

יַכל ֶאת ; ָדוִּ , ְבַע  ַהַחלֹון-מִּ
ָמֵלט ְבַרח, ַויִּ ; ... .ַוֵיֶלְך ַויִּ

  ....ַותֹּאֶמר, חֶֹּלה הּוא
יַכל, -ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל מִּ

י, ַוְתַש  נִּ יתִּ מִּ י ָלָמה ָכָכה רִּ ְלחִּ
ָמֵלט; ַותֹּאמֶ -ֶאת י, ַויִּ  ראְֹּיבִּ

יַכל ֶאל ָאַמר -ָשאּול, הּוא-מִּ
יתֵ  י ָלָמה ֲאמִּ נִּ  ְך"ֵאַלי ַשְלחִּ

דוד בעלה,  יכדי להציל את חי
בכך סיכנה מיכל את חייה היא, 

שהבריחה את דוד וחפתה עליו 
)שהרי מי שרודף בספורים בדויים 

את דוד עלול לרדוף גם אותה 
למרות שהיא בתו, כמו שראינו 

של שאול  את יחסו אחר כך
שמו"א, -הונתן על אהבתו לדודלי

 כ:לג( .
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# לשון הרע 
הרגה עיר 

 שלמה!
 

כל "# 
שנעשה 
רחמן על 
האכזרים, 

לסוף נעשה 
אכזר על 
)ר' רחמנים" 

אליעזר, 
 -תנחומא
 מצורע(

 כב:
 כ-ט

י, ְוהּוא"    ַוַיַען דֵֹּאג ָהֲא ֹּמִּ
ָצב ַעל --ָשאּול-ְבֵ יעַ -נִּ

י, ֶאת  ַויֹּאַמר: יתִּ -ֶבן-ָראִּ
ַשי, ָבא נֶֹּבה, ֶאל יֶמֶלְך -יִּ ֲאחִּ

טּוב-ֶבן ְשַאל ... ֲאחִּ לֹו, -ַויִּ
, ְוֵציָ ה, ָנַתן לֹו; ְוֵאת, ה'בַ 

י ְשתִּ ָנַתן --ֶחֶרב ָגְלָית ַהְפלִּ
 ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ל ויג  ....לֹו

ע )ְל ֹוֵאג(, סֹּב ַאָתה, ּוְפגַ 
סֹּב  ויג )דֹואֵ  ים; ַויִּ ג( ַבכֲֹּהנִּ

ְפַגע י, ַויִּ הּוא -ָהֲא ֹּמִּ
ים,  הּואַבכֲֹּהנִּ יֹום הַּ  וַָּיֶמת בַּ

 , נֵֹשאְשמִֹנים וֲַּחִמָשה ִאיש
-ְוֵאת נֹב ִעיר .ֵאפֹוד ָבד

כֲֹהִנים, ִהָכה ְלִפי ֶחֶרב, -הַּ
ד  ִאָשה, ֵמעֹוֵלל-ֵמִאיש ְועַּ

ד ר וֲַּחמֹור יֹוֵנק; ְושֹו-ְועַּ
  ".ָחֶרב-ָוֶשה, ְלִפי

לא יתואר מה עוללה לשון הרע 
 של דואג האדומי!

לאחר שסיפר לשאול  ,עצמוהוא 
על עזרת אחימלך לדוד, ביצע את 
הרצח הנורא בשמונים וחמשה 
הכהנים, בחינת "מגלגלין חובה 

ה שאול ויוצע"י חייב"! ואח"כ 
את כל בני  םגלהמית 

ִאָשה, -דֵמִאיש ְועַּ "משפחותיהם 
ד יֹוֵנק; ְושֹור וֲַּחמֹור -ֵמעֹוֵלל ְועַּ

שמואל לעשות  כמו שציווה", ָוֶשה
 עלשאול בעמלק. אך מאחר וחמל 

, ועל צאנם אכזריםאנשי עמלק ה
אנשי הגיע להתאכזרות חמורה על 
 העיר נוב כולם עם בהמתם.

ללמדנו מה  ,מתוך מטרה נעלה
עלולה לשון הרע לגרום ומה 

צווי ה' לגרום, תאר עלולה סטיה מ
חרבת עיר ההכתוב בפירוט 

שלמה, למרות הצער והמבוכה 
 שהדבר גורם לנו

גבורת נפש 
 של נרדף

יָלה" כד:ו י  ַויֹּאֶמר ַלֲאָנָשיו ָחלִּ לִּ
םה'מֵ  ַהָדָבר -ֶאֱעֶשה ֶאת-, אִּ

יַח  ְמשִּ י לִּ --ה'ַהֶּזה ַלא ֹּנִּ
י, בֹו: ְשלַֹּח ָי ִּ י  לִּ יַח -כִּ ְמשִּ

 , הּוא"ה'

תגבר על קריאות עוזריו הד דו
לפגוע בשאול, כשהיה שאול 

בקלות יכל למרות ש ,הבמער
רק קרע את כנף הוא  .תלעשות זא

 הצטער מאד כךמעילו וגם על 
תוכחת נרדף 

 לרודפו
 כד:

 יב-ט
ה ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ְלָשאּול, ָלמָ " 

ְשַמע ֶאת ְבֵרי ָאָ ם -תִּ דִּ
ֵנה ָ וִּ , ְמַבֵקש  ֵלאמֹּר:  הִּ

ֵנה ַהיֹום ַהֶּזה  ...  ָעֶתךָ רָ  הִּ
ְנָתְנָך -ָראּו ֵעיֶניָך, ֵאת ֲאֶשר

י ַבְמָעָרה, ְוָא ה'  ַמרַהיֹום ְבָי ִּ
ַמר, ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָואֹּ

י-לֹּא י ַבא ֹּנִּ י--ֶאְשַלח ָי ִּ -כִּ
יַח  י  ..., הּואה'ְמשִּ ְוָאבִּ

ְכַנף -ַגם ְרֵאה ֶאת--ְרֵאה
יְלָך, ְב  י:ְמעִּ י   ָי ִּ י ְבָכְרתִּ כִּ

יְלָך ְולֹּא -ֶאת ְכַנף ְמעִּ
י ֵאי יָך, ַדע ּוְרֵאה כִּ ן ֲהַרְגתִּ

י ָרעָ  -ה ָוֶפַשע ְולֹּאְבָי ִּ
י ָלְך  -ְוַאָתה צֶֹּ ה ֶאתָחָטאתִּ

י, ְלַקְחָתּה ְשפֹּט  ...ַנְפשִּ  ה'יִּ
י  י ּוֵביֶנָך, ּוְנָקַמנִּ ֶמָך; ה'ֵבינִּ  מִּ

ְהֶיה י, לֹּא תִּ  ".ךְ בָ -ְוָי ִּ

הכרנו עד כה את אומץ לבו 
הפיסית של דוד אשר וגבורתו 

ובאמונה  בה' מקורה היה בבטחון
 גדולים מאד.

-הפעם מדובר בגבורה מסוג אחר
גבורת נפש! היכולת להימנע 
מלפגוע במי שרודף אותו ומבקש 

 שמדובראת נפשו, בשאול }אף 
במלך, מותר היה לו להרגו על פי 

הרגו", להרגך השכם להכלל "הבא 
)הל' רוצח כלשון הרמב"ם 
"הרו ף אחר ושמירת הנפש, א:ו(: 

חברו להורגו, אפילו היה הרו ף 
הרי כל ישראל מצווין --קטן

להציל הנר ף מי  הרו ף, ואפילו 
למרות שדוד {.בנפשו של רו ף"

נמשח כבר למלך )לעיל, טז:יג(. 
 צדקותוגודל נבעה מגבורה זו 

 וחסידותו כי רבה!
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התבטלות 
גמורה של 
נרדף מול 

 רודפו

ְש " כד:יד י ָיָצא ֶמֶלְך יִּ ֵאל, רָ ַאֲחֵרי מִּ
י ַאָתה רֵֹּ ף ַאֲחרֵ  י ַאֲחֵרי מִּ

  " ַאֲחֵרי ַפְרעֹּש ֶאחָ  ֶכֶלב ֵמת

בדברי התוכחה מתבטא דוד 
יתר. הוא מכנה עצמו מול -בענוות
 "!ַפְרעֹּש ֶאָח " ֶלב ֵמת","כֶ שאול: 

"לשון רכה 
תשבר גרם" 

)משלי, 
 - כה:טו(

מלך המכיר 
בטעותו 

 ומודה על כך

 כד:
 כא-טז

י ְכַכלֹות ָדוִּ , ְלַ ֵבר " ַוְיהִּ
ים ָהֵאֶלה ֶאל-ֶאת -ַהְדָברִּ

קְֹּלָך ָשאּול, ַויֹּאֶמר ָשאּול, הֲ 
ָשא ָשא י ָ וִּ ; ַויִּ ּול ֶזה ְבנִּ

ָדוִּ , -ַויֹּאֶמר, ֶאל .ְבְך קֹּלֹו, ַויֵ 
י: ֶמנִּ יק ַאָתה, מִּ י ַאָתה  ַצדִּ  כִּ

י  י ַהטֹוָבה, ַוֲאנִּ ְגַמְלַתנִּ
יָך ָהָרָעה  ואת )ְוַאָתה( .ְגַמְלתִּ

ַגְ ָת ַהיֹום, ֵאת ֲאֶשר -הִּ
י טֹוָבה תִּ יָתה אִּ ֵאת --ָעשִּ

י  ְגַרנִּ ְבָיְ ָך, ְולֹּא  ה'ֲאֶשר סִּ
י יש ֶאתיִּ -.ֲהַרְגָתנִּ -ְמָצא אִּ

ְלחֹו ְבֶ ֶרְך טֹובָ  ה; אְֹּיבֹו, ְושִּ
 , ְיַשֶלְמָך טֹוָבה, ַתַחתה'וַ 

יתָ  ה ַהיֹום ַהֶּזה, ֲאֶשר ָעשִּ
י י  .לִּ י, כִּ ֵנה ָיַ ְעתִּ ְוַעָתה הִּ

ְמלֹוְך; ְוָקָמה, ְבָיְ ךָ  , ָמלְֹּך תִּ
ְשָרֵאל ְוַעָתה,  .ַמְמֶלֶכת,יִּ
י בַ  ָּׁשְבָעה לִּ ית -ם, אִּ ה'הִּ ַתְכרִּ

ם-ֶאת י, ַאֲחָרי; ְואִּ -ַזְרעִּ
י  ֶאת ֵבית -ַתְשמִּ י, מִּ ְשמִּ

י  ".ָאבִּ

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 

דבריו נאמרים ברכות  . כללהמיתו
ות. תחילה מגדיר הוא את ובלבבי

דוד "צדיק אתה ממני", מודה 
בעוולה שנהג בה כלפיו ומתפעל 

לפגוע בו. ממהימנעותו של דוד 
מביע שאול הכרה  ,ך דבריובהמש

במעמדו וייעודו של דוד כמלך על 
, ומסיים בבקשה ממנו ,לישרא

להישבע לו  המלך הבא, רבתו
על שלא יגמול לו ולזרעו רעה 

 שרדף אותו.
 

כונות מת
המנהיג 
-בישראל 

עדינו "
העצני" זה 

)מועד דוד 
  קטן,טז:א(

ְגרּו ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ַלֲאָנָשיו חִּ " כה:יג
יש ֶאת י-אִּ  שַחְרבֹו, ַוַיְחְגרּו אִּ

ָדוִּ , -ַחְרבֹו, ַוַיְחגֹּר ַגם-ֶאת
וִּ , ַחְרבֹו; ַוַיֲעלּו ַאֲחֵרי  ָ -ֶאת

יש,  ְכַאְרַבע ֵמאֹות אִּ
-ם, ָיְשבּו ַעלּוָמאַתיִּ 

ים"  . ַהֵכלִּ

 אחד מכינויי דוד )עפ"י מס' מו"ק(
כשהיה יושב " –הוא עדינו העצני 

ועוסק בתורה היה מעדן עצמו 
כתולעת, ובשעה שיוצא למלחמה 

" כמו כן, היה מקשה עצמו כעץ
כשהתיחס לשאול המלך דמה 
לתולעת וכשהגן על מעמדו כמלך, 

אולי, כדי לעמוד  .היה קשה כעץ
אופיו המיוחד הסמיך הכתוב על 

את סיפורי שאול מצד אחד 
כאן נוהג ולהבדיל, נבל הכרמלי. 

הוא בקשיות כעץ ביחס לנבל 
 המורד במלך
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"חכמת 
נשים בנתה 

ביתה" 
 )משלי, יד:א(

 

 כה:
 לא-יח

ל( " יַגיִּ ַוְתַמֵהר אבוגיל )ֲאבִּ
ם ֶלֶחם ּוְשנַ וַ  ַקח ָמאַתיִּ ם תִּ יִּ

ְבֵלי ן, ְוָחֵמש צֹּאן עשוו-נִּ ת ַייִּ
ים קָ  י, )ֲעשּויֹות( ְוָחֵמש ְסאִּ לִּ

ם  ים, ּוָמאַתיִּ קִּ מֻׁ ּוֵמָאה צִּ
ים; ַוָתֶשם, ַעל -ְדֵבלִּ

ים... ל  ַהֲחמֹּרִּ יַגיִּ , ַוֵתֶרא ֲאבִּ
 ַעלָדוִּ , ַוְתַמֵהר, ַוֵתֶר  מֵ -ֶאת

פֹּל  ְלַאֵפי ָ וִּ , ַהֲחמֹור; ַותִּ
ְשַתחּו, -ַעל ָפֶניָה, ַותִּ

פֹּל, ַעל.ָאֶרץ ַרְגָליו, -ַותִּ
י י ֶהָעו-ַותֹּאֶמר, בִּ י ֲא ֹּנִּ ֹּן;  ֲאנִּ

, ָנא ֲאָמְתָך, ְבָאְזֶניךָ -ּוְתַ ֶבר
ְבֵרי ֲאָמֶתךָ   וכו' .ּוְשַמע, ֵאת דִּ

אביגיל בחכמתה ובאומץ לבה 
הצילה את בעלה נבל ממוות. 

עומד להענישו על כששמעה שדוד 
שמרד במלכות, הזדרזה לפייס את 

נה גדולה ובדברי תדוד ואנשיו במ
טעם. אביגיל היא אחת משבע 

ואכן  ,הנביאות שהיו לישראל
דבריה היו דברי טעם שהשפיעו 
על דוד. נשים חכמות עמדו להם 

ועל חלקן  ,לישראל במשך הדורות
הכתוב מייחד דברים הראויים 

 ללימוד.

בישראל 
אה היצי

למלחמה 
מלחמות כ

 זוהידוד 
 !ת ה'מלחמ

 כה:
 כח

י" ְלֲחמֹות -כִּ י  ה'מִּ ֲא ֹּנִּ
ְלָחם, ְוָרָעה לֹּא ָמֵצא ְבָך,-נִּ  תִּ

ָיֶמיךָ   "מִּ

את  הגדירה אביגילבדברי הפיוס 
מלחמות דוד כמלחמות ה', 
להורות כי נקיות היו משיקולים 
אישיים או מתאוות שלטון 

וכך אמרה  .האפיינית למלכים
ָמֵצא ְבָך, -ְוָרָעה לֹּא" בהמשך: תִּ
ָיֶמיךָ   "מִּ

על  הודאה
 האמת

 

 כה:
 לג-לב

יַגל:"  ָברּוךְ   ַויֹּאֶמר ָדוִּ , ַלֲאבִּ
ְשָרֵאל, ֲאֶשר'אֱ  ה'  לֵֹּהי יִּ

ְשָלֵחְך ַהיֹום ַהֶּזה 
י ְקָראתִּ ּוָברּוְך ַטְעֵמְך,  .לִּ

י  ּוְברּוָכה ָאְת: נִּ תִּ  ֲאֶשר ְכלִּ
בֹוא ים,  ַהיֹום ַהֶּזה, מִּ ְבָ מִּ

י" י, לִּ  ְוהֵֹּשַע ָי ִּ

דוד מודה לאביגיל על שמנעה 
כשהסבירה  ,ממנו להמית את נבל

מעשה זה לא ללו בטוב טעם ש
 יהיו תוצאות טובות. 

הימנעות 
חוזרת 
מפגיעה 
  במשיח ה'

יַשי, -ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ֶאל" כו:ט ֲאבִּ
יֵתהּו:-ַאל י ָשלַ   ַתְשחִּ י מִּ ח כִּ

יחַ  ְמשִּ ָקה"ה'  ָי ֹו, בִּ  ְונִּ

בספורים הרבים על דוד בולטים 
מאד שני האירועים בהם הזדמנה 
לדוד האפשרות לפגוע ברודפו, אך 
נמנע מלעשות זאת. בשני 
האירועים אף עמד בפני משרתיו 
שניסו לעודדו לפגוע. הוא לא רק 
סרב אלא אף התעלה על עצמו 

כמשיח  של שאולבר במעלתו יוד
  .ה'מלך שנתמנה על ידי  –ה' 

דאגה לחיי 
 הרודף

 כו:
 טז-טו

ַאְבֵנר -ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ֶאל" 
י ָכמ-ֲהלֹוא יש ַאָתה, ּומִּ ֹוָך אִּ

ְשָרֵאל, ְוָלָמה לֹּא ָשמַ  ְרָת, ְביִּ
י  ֲא ֶֹּניָך ַהֶמֶלְך:-ֶאל ָבא -כִּ

ית ֶאת -ַאַח  ָהָעם, ְלַהְשחִּ
טֹוב -לֹּא. ַהֶמֶלְך ֲא ֶֹּניךָ 

יתָ ַהָדָבר ַהֶּזה, ֲאֶשר  --ָעשִּ
י ְבֵני ה'-ַחי ָמֶות ַאֶתם, -כִּ

-ְשַמְרֶתם ַעל-ֲאֶשר לֹּא
יַח -ֲא ֵֹּניֶכם ַעל ; ה'ְמשִּ
ית ַהֶמֶלְך -ְוַעָתה ְרֵאה, ֵאי  ֲחנִּ

ם-ְוֶאת ֲאֶשר --ַצַפַחת ַהַמיִּ
 ְמַרֲאשָֹּתו"

בחכמתו צווה דוד לקחת חרישית 
ואז הוכיח  ,את חניתו של שאול

שאול  אשו שלראת אבנר שומר 
התרשל בתפקידו, כי חיי שעל 

 שאול אדונו עמדו עתה בסכנה!
בנוסף להימנעותו מלפגוע, חלילה, 
בשאול, מוצא דוד מקום בלבו 
הרחב גם לדאגה להמשך שלומו 

 של שאול. כמה נפלא הדבר!
 

וידויו של 
הכרה  – מלך

והודאה 
 בטעות

י ש" כו:כא ּוב ַויֹּאֶמר ָשאּול ָחָטאתִּ
י י לֹּאָ וִּ , -ְבנִּ ָאַרע ְלָך -כִּ

יעֹו , ַתַחת ֲאֶשר ָיְקָרה נַ   ְפשִּ
ֵנה   ְבֵעיֶניָך, ַהיֹום ַהֶּזה: הִּ

י ָוֶאְשֶגה, ַהְרֵבה ְסַכְלתִּ  הִּ
 ְמאֹּ "

בדרכו העדינה והאצילית הצליח 
דוד להביא את שאול לווידוי 
מרגש על כל רדיפותיו אותו. יתרה 

סיים את דבריו בברכת  הואמכך, 
 לבבית לדוד . הצלחה
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"הכל 
 לטובה"

 כט:ט 
 
 ל:
 יט-יח

יש, ַויֹּאֶמר ֶאל"  -ַוַיַען ָאכִּ
י טֹוב ַאָתה י, כִּ  ָדוִּ , ָיַ ְעתִּ

ים; ַאְך 'ְבֵעיַני ְכַמְלַאְך אֱ  לֹּהִּ
ים ָאְמרּו, לֹּ ְשתִּ -אָשֵרי ְפלִּ

ְלָחמָ  ָמנּו ַבמִּ  ...הַיֲעֶלה עִּ

ֲאֶשר -ַוַיֵצל ָדוִּ , ֵאת ָכל 
ְשֵתי -ָלְקחּו ֲעָמֵלק; ְוֶאת

יל ָדוִּ  צִּ -ְולֹּא ֶנְעַדר .ָנָשיו, הִּ
ן ַהָג ֹול -ַהָקטֹּן ְוַע -ָלֶהם מִּ

ָּׁשָלל-ְוַע  ים ּוָבנֹות, ּומִּ , ָבנִּ
  :ֲאֶשר ָלְקחּו, ָלֶהם-ְוַע  ָכל

יב ָדוִּ   ."ַהכֹּל, ֵהשִּ

יו נאמנים לאכיש דוד ואנשיו ה
תו למלחמה באפק. אך יויצאו א

 ,שרי פלשתים התנגדו לנוכחותו
והוא נאלץ לשוב לצקלג טרם 

מגלה  הואהחלה המלחמה. והנה 
שהיתה פשיטה של עמלק על 
העיר ואנשיה נשבו וכו'. לאחר 

שור לצאת יבל איששאל בה' וק
להלחם בעמלק, הצליח והשיב את 

 האנשים והרכוש למקומם!

 ןווישו
בחלוקת 

 השלל

 ל:
 כה-כד

ְלָחמָ " י ְכֵחֶלק ַהיֵֹּר  ַבמִּ ה, כִּ
ים-ּוְכֵחֶלק ַהיֵֹּשב ַעל --ַהֵכלִּ

י, ֵמַהיֹום   ַיְחָדו ַיֲחלֹּקּו. ַוְיהִּ
ֶמָה לְ  חֹּק ַההּוא ָוָמְעָלה; ַוְישִּ

ְשָרֵאל, ַע  ְשָפט, ְליִּ , ּוְלמִּ
   ַהיֹום ַהֶּזה".

דוד קבע בחוק שהשלל מתחלק 
ן היושבים בעורף ושומרים גם בי

 על ציוד הלוחמים.

שמירה על 
כבודו של 

מלך 
 בישראל

ָליו ַויֹּאֶמר ָשאּול ְלנֵֹּשא כֵ " לא:ד
י ָבּה, -ֶפן ְשלֹּף ַחְרְבָך ְוָ ְקֵרנִּ

ים ָהֵאֶלה  ָיבֹואּו ָהֲעֵרלִּ
ְתַעְללּו י ְוהִּ י, ְולֹּא -ּוְ ָקרֻׁנִּ בִּ

י ָיֵרא  ָאָבה נֵֹּשא ֵכָליו, כִּ
ַקח ָשאּול ֶאת ְמאֹּ ; -ַויִּ

פֹּל ָעֶליהָ   " ַהֶחֶרב, ַויִּ

גם ברגעי חייו האחרונים, התעשת 
דאג לכבודו של מלך ושאול 
העדיף למותת עצמו א וה .בישראל

מפגיעתם של הערלים בו, במלך 
 ישראל!
לכל אותם  לבלשים עלינו 

אירועים בספר שמואל בהם 
 מתואר שאול באור חיובי!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 מואל ב'שספר  - ראשונים נביאיםדות ביערכים ומ
  יצחק עמראני –בחסדי הי"ת 

 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

קנאות 
 ו שללכבוד

מלך 
 בישראל

 ב:
י, -ו

 טז-יד

י  לֹו,"  ַויֹּאֶמר ַהַנַער ַהַמגִּ
ְלבֹּעַ  י ְבַהר ַהגִּ ְקֵריתִּ ְקרֹּא נִּ , נִּ

ֵנה ָש  ְשָען ַעלְוהִּ -אּול, נִּ
ֵנה ָהֶרֶכב ּוַבֲעלֵ  יתֹו; ְוהִּ י ֲחנִּ

הּו קֻׁ ְ בִּ ים, הִּ ֶפן  .ַהָפָרשִּ ַויִּ
ְקָרא אֵ  י; ַויִּ ְרֵאנִּ ַלי, ַאֲחָריו, ַויִּ

י ֵננִּ י .ָואַֹּמר הִּ י, מִּ -ַויֹּאֶמר לִּ
ו, ָאָתה; ויאמר )ָואַֹּמר( ֵאָלי

י י ָאנֹּכִּ י, ַויֹּאֶמר ֵאלַ .ֲעָמֵלקִּ
י ָנא ָעַלי -ֲעָמ  י ּומְֹּתֵתנִּ כִּ

י, ַהָּׁשָבץ: י  ֲאָחַזנִּ עֹו  -ָכל-כִּ
י י, בִּ ֶאֱעמֹּ  ָעָליו, וָ  .ַנְפשִּ
י לֹּאַוֲאמְֹּתֵתהּו  י, כִּ י ָיַ ְעתִּ  כִּ

ְפלֹו ְחֶיה ַאֲחֵרי נִּ ַויֹּאֶמר   ...;יִּ
, ֵאיְך, לֹּא ָיֵראתָ   ֵאָליו, ָדוִּ :

ְשלַֹּח ָיְ ָך, ְלַשֵחת ֶאת -לִּ
יַח  ְקרָ  ה'.ְמשִּ א ָ וִּ , ַויִּ

ים, ַויֹּאֶמר  , ַגשְלַאַח  ֵמַהְנָערִּ
בֹו; ַוַיֵכהּו, -ְפַגע

ַויֹּאֶמר ֵאָליו ָדוִּ ,  .ַוָימֹּת
י   רֹּאֶשָך:- מיך )ָדְמָך( ַעל כִּ

י יָך, ָעָנה ְבָך ֵלאמֹּר, ָאנֹּכִּ  פִּ
י, ֶאת יַח -מַֹּתתִּ  " ה'ְמשִּ

דוד המלך מתגלה פעם נוספת 
ו באצילותו הגבוהה, בקנאות

לכבוד מלך בישראל, משיח ה', 
 ובכך גם לכבוד שמים.

גם אופן מיתתו של שאול חשוב 
ואף אם ביקש שאול מהנער  ,הוא

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. 

קינת דוד על 
שאול 
 ויהונתן:

 
חיזוק לב  -

 העם
 גבורתם -
 כבודם -
קדושת  -

 מקומם
אהובי  -

 העם
בכיין של  -

 בנות ישראל
אהבת דוד  -

 ליהונתן
 

 א:
 כז-יז

ְיהּוָ ה -ַויֹּאֶמר, ְלַלֵמ  ְבֵני"
ֵנה ְכתּוָבה, ַעל ֵסֶפר -ָקֶשת, הִּ

ְשָרֵאל, ַעל .ַהָיָשר י, יִּ -ַהְצבִּ
ֵאיְך, ָנְפלּו   , ָחָלל:ָבמֹוֶתיךָ 
ים בֹורִּ ְלבַֹּע,  .... .גִּ ָהֵרי ַבגִּ

--ָמָטר ֲעֵליֶכם-ַטל ְוַאל-ַאל
ְגעַ   ּוְשֵ י ְתרּומֹּת: י ָשם נִּ ל, כִּ

ים בֹורִּ י ָמֵגן ָשאּול, ְב --ָמֵגן גִּ לִּ
יַח ַבָּׁשֶמן ים, .ָמשִּ ַדם ֲחָללִּ  מִּ

ים בֹורִּ ֶקֶשת --ֵמֵחֶלב גִּ
שֹוג ָאחֹור; ְיהֹוָנָתן, לֹּא נָ 

ְוֶחֶרב ָשאּול, לֹּא ָתשּוב 
יהֹוָנָתן,  .ֵריָקם ָשאּול וִּ

ם  ימִּ ים ְוַהְנעִּ ַהֶנֱאָהבִּ
ְבַחֵייֶהם, ּוְבמֹוָתם, לֹּא 
ים ַקלּו,  ְנָשרִּ ְפָר ּו; מִּ נִּ

ְבנֹות,  .ֵמֲאָריֹות ָגֵברּו
ְשָרֵאל ; ָשאּול, ְבֶכיָנה-ֶאל--יִּ

י -ַצר .... י ָעֶליָך, ָאחִּ לִּ
י, ְמאֹּ ; --ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָת לִּ

י,  ְפְלַאָתה ַאֲהָבְתָך לִּ נִּ
ים  ".ֵמַאֲהַבת ָנשִּ

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 

להזכיר  על הנספים. הוא מבקש
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 

דואג במיוחד  על ששאול היה
 לשמח אותן.

אהבת דוד ויהונתן היה אהבה 
גדולה, אף יותר מאהבת נשים, 

של דוד גדול  האישיוכאבו 
 מנשוא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

אי נקמנות 
וכבוד למלך 

 :ישראל
יחס דוד 

לאנשי שאול 
גילוי  -

 התעלות

ְשַלח ָדוִּ  ַמְלָא" ז-ב:ה ים, ֶאלַויִּ -כִּ
ְלָע ; ַויֹּא ֶמר ַאְנֵשי ָיֵביש גִּ

ים ַאֶתם ַלה ', ֲאֵליֶהם, ְברֻׁכִּ
יֶתם ַהֶחֶס  הַ  ֶּזה ֲאֶשר ֲעשִּ

ם ם-עִּ ָשאּול, -ֲא ֵֹּניֶכם עִּ
ְקְברּו אֹּתֹו. -ְוַעָתה, ַיַעש ַותִּ

ָמֶכם ֶחֶס  ֶוֱאֶמת;  ְיהָוה עִּ
ְתֶכם י, ֶאֱעֶשה אִּ  ְוַגם ָאנֹּכִּ

את, ֲאֶשר ַהטֹוָבה ַהּזֹּ
יֶתם, ַהָדָבר ַהֶּזה ְוַעָתה  ֲעשִּ

ְב  ְהיּו לִּ -ֵניֶתֱחַזְקָנה ְיֵ יֶכם, וִּ
ל י--ַחיִּ  אּולֵמת, ֲא ֵֹּניֶכם ָש -כִּ

 וכו' 

למרות השתייכותם של אנשי יבש 
גלעד לשאול, הכיר להם דוד טובה 
על החסד שגמלו עם שאול ובניו, 
בקברם אותם מתוך מסירות נפש 

את גופותיהם,  )נראה, שחטפו
 תחת עיניהם של הפלשתים(

 שחוק
שהביא 

לשפיכות 
 דמים גדולה 

 ב:
 טז-יד

יֹוָאב, -ַויֹּאֶמר ַאְבֵנר, ֶאל"
יַשחֲ  ים, וִּ קּו ָיקּומּו ָנא ַהְנָערִּ

ְלָפֵנינּו; ַויֹּאֶמר יֹוָאב, 
מּו. מּו, ַוַיַעְברּו  ָיקֻׁ ַוָיקֻׁ

ְסָפר נְ --ְבמִּ ן, ְשֵנים ָעָשר ְלבִּ ָימִּ
יש בֶֹּשת ֶבןּולְ  ָשאּול, -אִּ

ּוְשֵנים ָעָשר, ֵמַעְבֵ י 
יש ְברֹּאש ָ וִּ . קּו אִּ  ַוַיֲחזִּ

ֵרֵעהּו, ְוַחְרבֹו ְבַצ  ֵרֵעהּו, 
ְקָרא ַלמָ  ְפלּו, ַיְחָדו; ַויִּ קֹום ַויִּ

ים ֲאֶש  ר ַההּוא, ֶחְלַקת ַהצֻׁרִּ
ְבעֹון"  ְבגִּ

קשה להבין מה עלה על דעתם של 
אך העובדה היא  אבנר ויואב,

ש"שחוק" שיזם אבנר והסכים לו 
יואב, הביא לשפיכות דמים גדולה, 

 נערים!!! 24מיותרת, של 
לצערנו הרב, בהמשך נהיה עדים 
למקרים נוספים של שפיכות 
דמים שניתן היה למנעם, או 
לנסות למנעם, לו היתה הידברות 

 בין הצדדים.

אהבת שלום 
 בין מחנות

 ג:
 לט-יב

ָדוִּ  -ַאְבֵנר ֶאל ַויֹּאֶמר" 
 ָאקּוָמה ְוֵאֵלָכה ְוֶאְקְבָצה

י ַהֶמֶלְך ֶאת-ֶאל -ָכל-ֲא ֹּנִּ
ְתָך ְברִּ  ְכְרתּו אִּ ְשָרֵאל, ְויִּ ית, יִּ

ְתַאֶּוה -ּוָמַלְכָת, ְבכֹּל ֲאֶשר
-תַנְפֶשָך; ַוְיַשַלח ָדוִּ  אֶ 

   ....ַאְבֵנר, ַוֵיֶלְך ְבָשלֹום
יַשי ָאחִּ  יו, ָהְרגּו ְויֹוָאב ַוֲאבִּ

ית   ְלַאְבֵנר: ַעל ֲאֶשר ֵהמִּ
יֶהם, -ֶאת ֲעָשהֵאל ֲאחִּ

ְבעֹון ְלָחָמה--ְבגִּ  ַוֵיְ עּו ....  ַבמִּ
ְשָרֵאל, ַביֹו-ָהָעם ְוָכל-ָכל ם יִּ

י לֹּא ָהְיָתה   ַההּוא: כִּ
ית ֶאת ַאְבֵנר -ֵמַהֶמֶלְך, ְלָהמִּ

 ֵנר וכו'-ֶבן

דוד קיבל את הצעת אבנר לקבלת 
ך על כל ישראל וכרת אתו דוד כמל

ברית. אבנר הספיק ללכד חלק 
אך  ,מהעם סביב מלכות דוד

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 

ית על איחוד הממלכות. דוד החיוב
הודיע לכולם שלא על דעתו 
נרצח, אלא ע"י "בני צרויה קשים 

 ממני"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

עשיית דין 
עונש  -צדק 

הורגי מוות ל
בן המלך 

 שאול

ת, ְוהּוא" יב-ד:ז שֵֹּכב -ַוָיבֹּאּו ַהַביִּ
ָטתֹו ַבֲחַ ר -ַעל ְשָכבֹו, מִּ מִּ

הּו, ַויָ  תֻׁ ירּו ֶאתַוַיכֻׁהּו ַוְימִּ -סִּ
ְקחּו רֹּאשֹו, -ֶאת רֹּאשֹו; ַויִּ

-ַוֵיְלכּו ֶדֶרְך ָהֲעָרָבה, ָכל
אּו ֶאת .ַהָלְיָלה רֹּאש -ַוָיבִּ
יש ָדוִּ , ֶחְברֹון, -בֶֹּשת ֶאל-אִּ

ֵנה-ַויֹּאְמרּו ֶאל -ַהֶמֶלְך, הִּ
יש ל ָשאּו-בֶֹּשת ֶבן-רֹּאש אִּ

ֵקש ֶאת ְבָך ֲאֶשר בִּ ; ַנְפֶשךָ -אֹּיִּ
, ה'ַחי   ַויֹּאֶמר ָלֶהם: ...

ָכלֲאֶשר ָפָ ה ֶאת  י מִּ -ַנְפשִּ
י ֵלאמֹּר כִּ  .ָצָרה י  לִּ י ַהַמגִּ
ֵנה  ָהָיה -ֵמת ָשאּול, ְוהּואהִּ

ְמַבֵשר ְבֵעיָניו, ָואֲֹּחָזה בֹו,  כִּ
ְקָלג ֲאֶשר לְ  י ָוֶאְהְרֵגהּו ְבצִּ תִּ תִּ

י  .ְבשָֹּרה לֹו ים אֲ ַאף כִּ ָנשִּ
יש  ים, ָהְרגּו ֶאת אִּ ְרָשעִּ
ְשָכבֹו; יק ְבֵביתֹו ַעל מִּ  ַצדִּ

ָדמֹו  ְוַעָתה ֲהלֹוא ֲאַבֵקש ֶאת
ֶיְ ֶכם י ֶאְתכֶ  מִּ ַעְרתִּ ן ּובִּ ם מִּ
ים  ֶאת ַוְיַצו ָדוִּ  .ָהָאֶרץ  ַהְנָערִּ

יש ַוַיַהְרגּום...  ְוֵאת רֹּאש אִּ
ְקְברּו ְבֶקֶבר בֶֹּשת ָלָקח ּו ַויִּ

 ַאְבֵנר ְבֶחְברֹון"

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 

כינה דוד את איש בשת  ,אותו
- נסיבות הרציחה בתיאור .יק""צד

שפשעם  לימד–"בביתו על משכבו"
  גדול ביותר

 הכרת המלך
בכך שה' 

מצליח דרכו 
בתפקידו 

  הרם

י " ה:יב ינֹו ַוֵיַ ע ָדוִּ , כִּ  ה'ֱהכִּ
ֵש ַעל ְלֶמֶלְך  י נִּ ְשָרֵאל; ְוכִּ א יִּ

ַמְמַלְכתֹו, ַבֲעבּור ַעמֹו 
ְשָרֵאל  "יִּ

ד דוד מיחס את הצלחתו בתפקי
המלוכה לקב"ה "מלך מלכי 
המלכים". כך יאה לו ולכל מלך 

וכך נאמר בפרשת המלך  בישראל!
י רּום " )דברים, יז:כ(: ְלתִּ ְלָבבֹו -ְלבִּ

ן י סּור מִּ ְלתִּ ְצָוה -ֵמֶאָחיו, ּוְלבִּ ַהמִּ
ין ּוְשמֹּאול ים--ָימִּ יְך ָימִּ  ְלַמַען ַיֲארִּ

ַמְמַלְכתֹו הּוא ּוָבָניו, ְבֶקֶרב -ַעל
ְשרָ   ֵאל"יִּ

הנצחת 
נצחון ה' על 

האויבים 
קריאת שם ב

 חדש למקום 

ים, ַוָיבֹּא ָ וִּ  ְבַבַעל " ה:כ ְפָרצִּ
ַרץ ַוַיֵכם ָשם ָדוִּ , ַויֹּאֶמר, פָ 

ֶרץ אְֹּיַבי ְלָפַני ְכפֶ ֶאת  ה'
ם; ַעל ֵכן ָקָרא ֵשם -ָמיִּ

ים"ַהָמקֹום ַההּוא   ַבַעל ְפָרצִּ

דוד ממשיך ליחס לקב"ה את 
ונותיו והפעם אף מנציח זאת  נצח

על ידי קריאת שם למקום בו 
 אירע הדבר

קידוש ה' על 
מות ידי 

  עוזה

ַחר " ח-ו:ז  ְבעָֻּׁזה, ַוַיֵכהּו ה'ַאף ַויִּ
ים ַעל'ָשם ָהאֱ  ַּׁשל; הַ -לֹּהִּ

ם ֲארֹון  ַוָיָמת ָשם עִּ
ים'ָהאֱ  ַחר ְלָ וִּ , ַעל .  לֹּהִּ  ַויִּ

ה; ּזָ ֶפֶרץ ְבעֻׁ  ה'ֲאֶשר ָפַרץ 
ְקָרא ַלָמקֹום ַההּוא ֶפרֶ  ץ ַויִּ

 ַהיֹום ַהֶּזה" עָֻּׁזה ַע 

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 

בקודש על דעת עצמו לנהוג 
 כראות עיניו, גם אם כוונתו טובה.  

יראת 
 הרוממות

ָרא ָ וִּ  ֶאת " י-ו:ט , ַביֹום ה'ַויִּ
ַההּוא; ַויֹּאֶמר, ֵאיְך ָיבֹוא 

ָ וִּ ,  ָאָבהְולֹּא . ה'ֵאַלי ֲארֹון 
יר ֵאָליו ֶאת  ַעל ה' ֲארֹון ְלָהסִּ

יר ָדוִּ ; ַוַיֵטהּו ָ וִּ , ֵבית  עִּ
י"עֵֹּב   תִּ  ֱא ֹּם ַהגִּ

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 דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

ברכת ה' 
ששומר  למי 

 על כבודו

ה' ֵבית עֵֹּב  ַוֵיֶשב ֲארֹון " ו:יא
י  תִּ ים;ְשלָֹּשה חֳּ ָ ֱא ֹּם, ַהגִּ  שִּ

עֵֹּב  ֱא ֹּם, ֶאת  ה'ַוְיָבֶרְך 
 ֵביתֹו"-ָכל-ְוֶאת

בהשגחת ה' קיבל דוד "שיעור" 
אחר בנושא ארון ה', שמי שירא 
 .מפניו ומכבדו כראוי זוכה לברכה

 אז מחליט דוד להביאו אליו
ריקוד 

ושמחה לפני 
כבוד -הארון

הוא ולא 
 ביזוי!

ּזֹּאת, ְוהָ " ו:כב י עֹו  מִּ יּוְנַקלֹּתִּ יתִּ  יִּ
ם  ָהֲאָמהֹות ָשָפל ְבֵעיָני; ְועִּ

ָכבֵ  ָמם אִּ  ".ָ הֲאֶשר ָאַמְרְת, עִּ

דוד דוחה את דברי הבקורת של 
אשתו מיכל. אדרבה, מכריז הוא 

כבוד המלך לא נחשב למאום ש
לכבודו  ראוי לנהוגמול כבוד ה', ו

 .יותר מן הרגיל  ריקודבבשמחה ו

עונש על 
ביקורת 

 כלפי המלך

יכַ " ו:כג ל לֹּא ָהָיה ָשאּו-ַבת לּוְלמִּ
 ".יֹום מֹוָתּהָלּה, ָיֶל  ַע  

ניתן לראות גם בהענשת מיכל 
קידוש ה', להודיע לכל ישראל 
שדוד צדק בהתנהגותו ובדבריו 

 בענין הריקוד לפני ארון ה'.
קבלת הדין 

 בענווה
ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ֶאל ָנָתן " פרק ז

יא ְרֵאה ָנא י יֹו ַהָנבִּ ֵשב ָאנֹּכִּ
ים; ַוֲארֹון  ְבֵבית ֲאָרזִּ

ים יֵֹּשב'ָהאֱ  ְבתֹוְך  לֹּהִּ
יָעה ַויֹּאֶמר ָנָתן ֶאל ...ַהְירִּ
ְלָבְבָך לֵ  ַהֶמֶלְך  ְך כֹּל ֲאֶשר בִּ
ְמְלאּו ָיֶמיָך,  ...ֲעֵשה י יִּ כִּ

ֲאבֶֹּתיָך, -ְוָשַכְבָת ֶאת
י ֶאת ימֹּתִּ ָך, ַזְרֲעָך ַאֲחֶרי-ַוֲהקִּ

ֵמֶעיָך; ַוֲהכִּ  ֲאֶשר יֵיֵצא מִּ  ינֹּתִּ
ְבֶנה  .ַמְמַלְכתֹו-ֶאת הּוא יִּ

י ֶאת כִּ  י; ְוכַֹּנְנתִּ ְשמִּ ת לִּ  ֵסאַביִּ
.. ַוָיבֹּא .עֹוָלםַמְמַלְכתֹו, ַע  

ְפֵני ; ה' ַהֶמֶלְך ָדוִּ , ַוֵיֶשב לִּ
י  י ָאנֹּכִּ  א'להים ה'ַויֹּאֶמר, מִּ

י אַֹּתנִּ י ֲהבִּ י כִּ י ֵביתִּ -ַע  ּומִּ
 ֲהלֹּם וכו' "

ת את בית דוד המלך מבקש לבנו
המקדש, אך הקב"ה מודיעו על ידי 
נתן הנביא כי בנו יזכה במצווה. 
הוא לא מבקש לשנות את 

מכיר אדרבה, הוא אלא ההחלטה. 
ההבטחה  בטובת ה' ומודה על

שמלכותו תימשך אצל בנו וזרעו 
בדבריו  מתבטא דוד .עד עולם

 כדרכו לפני ה'.  ,בענווה רבה

ן יבֶֹּשת ֶבן ְיהֹוָנתָ ַוָיבֹּא ְמפִּ " ז-ט:ו הכרת הטוב
פֹּל עַ  ל ֶבן ָשאּול, ֶאל ָדוִּ , ַויִּ
ְשָתחּו; ַויֹּאֶמר דָ  וִּ  ָפָניו, ַויִּ

ֵנה  יבֶֹּשת, ַויֹּאֶמר הִּ ְמפִּ
ַויֹּאֶמר לֹו ָ וִּ  ַאל  .ַעְבֶדךָ 

י ָעשֹּה ֶאֱעֶשה יָרא, כִּ ְמָך  תִּ עִּ
יָך, ֶחֶס  ַבֲעבּור ְיהֹונָ  ָתן ָאבִּ

בֹּתִּ  ְשֵ ה -ָכל-ֶאת י ְלךָ ַוֲהשִּ
יָך; ְוַאָתה , תֹּאַכל ָשאּול ָאבִּ

י  ְלָחנִּ י ֶלֶחם ַעל שֻׁ  ."ָתמִּ

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 

ן, אלא מתעלה על עצמו העני
 ובוחר לנהוג במדת החסד

רעה תחת 
 טובה!

י, ַאֲחֵרי" ד-י:א ֶמֶלְך  ֵכן ַוָיָמת-ַוְיהִּ
ְמלְֹּך ָחנּון ְבנֹו , ְבֵני ַעמֹון; ַויִּ

ה ַויֹּאֶמר ָדוִּ  ֶאֱעֶש  .ַתְחָתיו
ם ָחנּון ֶבן  ָנָחש, ֶחֶס  עִּ

מָ  יו עִּ י ַכֲאֶשר ָעָשה ָאבִּ ִּ 
ְשַלח ָדוִּ  ְלַנֲחמֹו ֶחֶס , ַויִּ 

יו; ַוָיבֹּא-ֲעָבָ יו, ֶאל-ְבַי  ּו ָאבִּ
   ...ַעְבֵ י ָ וִּ , ֶאֶרץ ְבֵני ַעמֹון

ַקח ָחנּון ֶאת  ָ וִּ , ַעְבֵ י ַויִּ
י ְזָקָנם, ַויִּ  ְכרֹּת ַוְיַגַלח ֶאת ֲחצִּ

י, ַע  ֶאת  ַמְ ֵויֶהם ַבֵחצִּ
 ְשתֹוֵתיֶהם; ַוְיַשְלֵחם"

הם הגויים!  כמה כפויי טובה
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

שמירה על 
כבוד אנשי 

 : המשלחת
 כבוד הבריות

ְשַלח   ַויִּ ַוַיגִּ ּו ְלָ וִּ " י:ה
י  ְקָראָתם, כִּ ילִּ ם ָהיּו ָהֲאָנשִּ

ים ְמאֹּ ; ַויֹּאֶמר  ְכָלמִּ נִּ
יֵרחֹו, ַע   ְיַצַמח-ַהֶמֶלְך ְשבּו בִּ

 ְזַקְנֶכם ְוַשְבֶתם"

כבוד הבריות גדול הוא ודוד מוצא 
דרך לשמירה על כבוד אנשי 
המשלחת, שלא ישובו לביתם 

 לפני התמלא זקנם.

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקפסו קפר

 הרחבה/הערות

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

 

ְתַחַּזק ְבַע " י:יב ַעֵמנּו, -ֲחַזק ְונִּ
  לֵֹּהינּו"'ּוְבַע  ָעֵרי אֱ 

נראה שיואב התכוון בדבריו לא 
רק לעודד את החיילים אלא 
להגדיר את מטרת המלחמה. איננו 
יוצאים למלחמה ממניעים 

מיים: אישיים, אלא ממניעים לאו
ד" 'לֵֹהינּו-ְבעַּ ד ָעֵרי א  ֵמנּו ּוְבעַּ  "עַּ

 

הנצחון 
במלחמה על 

 פי רצון ה'

אף אם אנו יוצאים למלחמה  ָניו", ַיֲעֶשה ַהטֹוב ְבֵעיה'וַ "... י:יב
באויבים לכבוד ה', תוצאות 
המלחמה תלויות ברצונו הטוב של 

 ה'
"ומודה 
ועוזב 

ירוחם" 
 )משלי, כח:יג(

ָנָתן, ָדוִּ  ֶאל  ַויֹּאֶמר" יב:יג
י לַ  יֹּאֶמר ָנָתן וַ   ה'.ָחָטאתִּ

יר  ה'ָדוִּ , ַגם -ֶאל ֶהֱעבִּ
 " לֹּא ָתמּותַחָטאְתָך 

ונתן  ,דוד מודה מיד על חטאו
הנביא מכיר בכנות דבריו ומבשר 
לו מיד כי העביר ה' חטאתו ולא 
ימות. זוהי גדלותו של דוד שמודה 
על כשלונו. מכאן ואילך נפגוש 

ת של דוד הנמשכות התבטאויו
מוידוי זה ושיש בהן צדוק הדין 

 קבלת הייסורים כעונש על חטאו.ו
ראוי 

להתפלל 
מאד ואף 
לצום על 

 החולה

 יב:
 יז-טז

ים, 'ָהאֱ   ֶאת ַוְיַבֵקש ָדוִּ " לֹּהִּ
 ַהָנַער; ַוָיָצם ָדוִּ  צֹום ְבַע 

ּו ַוָיקֻׁמ. ּוָבא ְוָלן ְוָשַכב ָאְרָצה
ְקֵני ֵביתֹו ָעלָ  ן זִּ ימֹו מִּ יו ַלֲהקִּ

ָבָרא ָהָאֶרץ; ְולֹּא ָאָבה ְולֹּא 
ָתם ָלֶחם  .אִּ

 תהתייחסודוד מלמדנו אופן 
לחולה. הוא עושה כל שיכול 
להצילו, מתפלל ואף צם, למרות 
מעמדו כמלך! הוא מאמין שתפלה 
וצום מעוררים רחמים לפני 

 הקב"ה על החולה.

אין להצטער 
על המת 
 יותר מדי!

 יב:
 כג-כב

ְבעֹו  ַהֶיֶל  ַחי, אֶמר, ַויֹּ" 
י ָוֶאְבֶכה: י   ַצְמתִּ י ָאַמְרתִּ כִּ

י(  י יֹוֵ ַע, יחנני )ְוַחַננִּ  ה'מִּ
ָמה ְוַעָתה ֵמת, לָ  .ְוַחי ַהָיֶל 

י ָצם, ַהאּוַכל ַלֲהשִּ   יבֹוֶּזה ֲאנִּ
י הֵֹּלְך ֵאָליו, ְוהּוא  עֹו :  ֲאנִּ
 ".ָישּוב ֵאָלילֹּא 

של  שיעור נוסף נלמד מהתנהגותו
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

מעשה 
-אמנון

 מעשה נבלה

י ַאל " יג:יב ַותֹּאֶמר לֹו, ַאל ָאחִּ
י לֹּא  י כִּ ֵיָעֶשה ֵכן ְתַעֵננִּ

ְשָרֵאל:  ַאל ַתֲעֵשה, ֶאת  ְביִּ
 ַהּזֹּאת" ְנָבָלההַ 

הכתוב מגדיר את מעשה אמנון 
"נבלה". כך מצאנו גם בתורה את 

יהגדרת מעשה דינה כ"נבלה": " -כִּ
ְשַכב אֶ  ְנָבָלה ְשָרֵאל, לִּ -תָעָשה ְביִּ
. יש ַיֲעקֹּב, ְוֵכן, לֹּא ֵיָעֶשה"-ַבת

 בהמהדמיון קשה בין נבלת ה
למעשה האונס. שניהם טמאים 

 ונתעבים בעיני בני אדם!
"אהבה 
התלויה 
בדבר" 

 (אבות,ה:טז)

ְשָנֶאָה ַאְמנֹון" יג:טו ְנָאה  ַויִּ שִּ
י ְג ֹוָלה ָלה ְמאֹּ  ְג ֹו כִּ

ְנָאה ֲאֶשר ְשֵנָאּה , ַהשִּ
 ֵמַאֲהָבה ֲאֶשר ֲאֵהָבּה"

חז"ל לימדונו ש"אהבה התלויה 
לה אהבה", בטל דבר בט - בדבר

והביאו כדוגמה את אהבת אמנון 
לא רק  לתמר, כי לאחר המעשה

קמה שנאה  שבטלה האהבה, אלא
 תחתיה.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

"אוהב שלום 
ורודף 
שלום" 
)אבות, 
 א:יב(

 יד:
 כא-א

י   ְצרָֻׁיה:"ַוֵיַ ע, יֹוָאב ֶבן  כִּ
ל ֵלב ַהֶמֶלְך עַ 

ְשַלח יֹוָאב  ַאְבָשלֹום. ַויִּ
ָּׁש  ָּׁשם אִּ ַקח מִּ ה ְתקֹוָעה, ַויִּ

 ... ֲחָכָמה; ַויֹּאֶמר ֵאֶליהָ 

ֹוָאב, יַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל  
י ֶאת  יתִּ ֵנה ָנא ָעשִּ ַהָדָבר הִּ

ַהַנַער, -ְוֵלְך ָהֵשב ֶאתַהֶּזה; 
 ַאְבָשלֹום וכו' ..."ֶאת 

את  יואב מצא דרך חכמה להחזיר
אבשלום ירושלימה ואף למנוע 

 המתתל לאחר שגרם)המתתו 
זוהי דרכו של אהרן הכהן  אמנון(.
 לדבוק בה. וניונצטוו

תפלה בעת 
 צרה

 טו:
 לא

י  ֵלאמֹּ" גִּ יתֶֹּפלְוָ וִּ  הִּ  ר, ֲאחִּ
ם  ים עִּ לֹום; ַאְבָש ַבקְֹּשרִּ

-ָנא ֶאתַויֹּאֶמר ָדוִּ , ַסֶכל 
יתֶֹּפל ה'  " ֲעַצת ֲאחִּ

מפני אבשלום וגם דוד בורח 
מתפלל לסיכול עצת אחיתופל 

 לאבשלום

השתדלות 
 -האדם 

פעולת ריגול 
 לצד התפלה

טו:לד
- 

 יז:יד

ם " יר ָתשּוב, ְוָאַמְר ְואִּ ָת ָהעִּ
י ַהֶמלֶ ְלַאְבָשלֹום ַעְב  ְך ְדָך ֲאנִּ

י ֵמָאֶאְהֶיה  יָך ַוֲאנִּ ז, ֶעֶב  ָאבִּ
י ַעְבֶדָך; ְוֵהַפְר  ָתה ְוַעָתה ַוֲאנִּ

יתֶֹּפללִּ  .. .י, ֵאת ֲעַצת ֲאחִּ
יש -ַויֹּאֶמר ַאְבָשלֹום, ְוָכל אִּ

ְשָרֵאל, טֹוָבה ֲעַצת חּוַש  י יִּ
יתֶֹּפל י, ֵמֲעַצת ֲאחִּ  "ָהַאְרכִּ

דוד לא מסתפק בתפלה, אלא 
כי לאבשלום רשולח את חושי הא

ואכן הצליח ה'  ,להיות לו ליועץ
 בידו להפר עצת אחיתופל

רובד נסתר 
של השגחת 

 ה'

ָּוה, ְלָהֵפר ֶאת  " ידיז: ֲעַצת ַוה' צִּ
יתֶֹּפל ַהטֹוָבה, ְלַבֲעבּור  ֲאחִּ

יא ה' ֶאל  ַאְבָשלֹום, ֶאת-ָהבִּ
 ".ָהָרָעה

המקרא מתאר התנהלות אירועים 
בהשתלשלות טבעית. לעתים הוא 
 ,מגלה לנו את המהלך הנסתר

הא'להי, לסבר את אזננו. כך בענין 
בספר  ועצת אחיתופל וכך מצאנ

מֹו לֹּא  " :יד:ד() שופטים יו ְואִּ ְוָאבִּ
י מֵ  יא ה'ָיְ עּו כִּ י, הִּ  תֲֹּאָנה הּוא כִּ

ים" ְשתִּ ְפלִּ כששמשון  ,ְמַבֵקש מִּ
מבקש לשאת אשה פלשתית 
והוריו מתנגדים. שם מגלה לנו 
, הכתוב כי היה כאן מהלך א'להי

שמטרתו היא להביא את שמשון 
 להכות בפלשתים

גדלות נפש 
גם בעת 

 צרה

ת ְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת יֹוָאב ְואֶ וַ " יח:ה
ַתי, ֵלאמֹּר יַשי ְוֶאת אִּ , ֲאבִּ

יְלַאט  ; , ַלַנַער ְלַאְבָשלֹוםלִּ
ּוֹּת ָהָעם ָשְמעּו, ְבצַ ְוָכל 

ים עַ  ל ַהֶמֶלְך ֶאת ָכל ַהָשרִּ
 .ְדַבר ַאְבָשלֹום"

דוד מזהיר בצווי את אנשיו כולם 
מלפגוע באבשלום ואף לנהוג בו 

ך דבריו לא התקיימו במתינות, א
ואף מוכיח  ,ויואב מעיז ופוגע בו

 את מי שלא עשה זאת לפניו!

"אהבה 
שמקלקלת 
את השורה" 

בראשית )
 (ח נה, :רבה

 יט:
ה, -א
 יד

ַיתְרַגז ַהֶמֶלְך, ַוַיַעל ַעל עֲ ַויִּ "  לִּ
ַוֵיְבְך; ְוכֹּה ָאַמר ַהַּׁשַער 

י ַאְבָשלֹום ְבנִּ  יְבֶלְכתֹו, ְבנִּ  י ְבנִּ
י י-ַאְבָשלֹום, מִּ י ֲאנִּ ֵתן מּותִּ  יִּ

י ְב  י...ַתְחֶתיָך, ַאְבָשלֹום ְבנִּ  נִּ

 ְוַלֲעָמָשא, תְֹּמרּו, ֲהלֹוא 
י ּוְבָשרִּ  י, ָאָתה; כֹּה ַעְצמִּ

ים, ְוכֹּה ַיֲעֶשה  י ֱא'לֹּהִּ לִּ
ם יף, אִּ ָצָבא -רלֹּא ַש -יֹוסִּ

ְהֶיה ְלָפַני ָכל  ים, ַתַחתתִּ  ַהָימִּ
 ".יֹוָאב

 .תאבל על מות אבשלום בנודוד מ
הדבר גורם לצער גדול בכל העם 
ושמחת הנצחון הפכה לתחושת 
תבוסה. דוד הפגין התנגדותו 
להמתת אבשלום גם בכך שהעביר 

 קידו כשר הצבא.פאת יואב מת

 



 

 המקור דה/הערךיהמ
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 הרחבה/הערות

 ענוות יתר
 

 יט:
 כד-כב

יַשי ֶבןוַ "  ְצרּוָיה-ַיַען ֲאבִּ
א יֹּאֶמר, ֲהַתַחת זֹּאת, לֹּוַ 

י: ְמעִּ ֵלל ֶאת   יּוַמת שִּ י קִּ כִּ
יַח  -ַויֹּאֶמר ָדוִּ , ַמה  .ה'ְמשִּ

י ְוָלֶכם ְבֵני ְצרּויָ  ְהיּו לִּ י תִּ ה כִּ
י ַהיֹום, ְלָשָטן; ַהיֹו ם, לִּ

ְשָרֵאל  יש ְביִּ י ֲהלֹואיּוַמת אִּ  כִּ
י יָיַ ְעתִּ י ַהיֹום ֲאנִּ  ֶמֶלְך ַעל-, כִּ

ְש   ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל .ָרֵאליִּ
ָּׁשבַ  י לֹּא ָתמּות; ַויִּ ְמעִּ  ע לֹושִּ

 "ַהֶמֶלְך 

דוד לא מעניש את שמעי בן גרא 
נשבע לו על  ואף כשקילל אותו

 נזף יותר מכך, הוא אףו ,כך
באבישי בן צרויה על פנייתו למלך 
להעניש את שמעי. דוד מגלה כאן 
מידה של ענוות יתר, למחול על 

 של מלך!  כבודו

ָלי:ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל " יט:לד הכרת הטוב   ַבְרזִּ
י ְלַכְלתִּ י, ְוכִּ תִּ  ַאָתה ֲעבֹּר אִּ

ירּוָשָלִּם י בִּ ָמ ִּ  .אְֹּתָך עִּ

דוד מבקש לגמול טובה לברזילי 
הגלעדי על שכלכל אותו בשהותו 

ביתו  אלבעבר הירדן, הוא מזמינו 
 בירושלים

"קשה 
כשאול 
קנאה" 

 ח:ו()שה"ש, 

ַויֹּאֶמר יֹוָאב ַלֲעָמָשא,   י-כ:ט
י; ַותֶֹּחז יַ ֲהָש    לֹום ַאָתה ָאחִּ
ְזַקן ֲעָמָשאיְ  ין יֹוָאב, בִּ  מִּ

ְנָש  ְש  .לֹוק לִּ ַמר ַוֲעָמָשא לֹּא נִּ
 ַיֵכהּוַבֶחֶרב ֲאֶשר ְבַי  יֹוָאב, וַ 

 ְשפְֹּך ֵמָעיוַהחֶֹּמש ַויִּ ָבּה ֶאל 
ַוָימֹּת; ַאְרָצה ְולֹּא ָשָנה לֹו 

יו ָר ַ  יַשי ָאחִּ ף ְויֹוָאב ַוֲאבִּ
יַאֲחֵרי ֶשַבע ֶבן  ְכרִּ  "בִּ

יואב לא משלים עם הסרתו 
מתפקיד שר הצבא. הוא פוגש את 
עמשא במרדף אחר שבע בן בכרי 

 ומכהו למוות.

תושיה של 
יחיד)ה( 

יכולה להציל 
 עיר שלמה!

 כ:
 כב-טז

ָּׁשה ֲחָכָמה, מִּ    ְקָרא אִּ ן ַותִּ
ְמריר; ָהעִּ  ְמעּו, אִּ ְמעּו שִּ ּו שִּ

ֵהָנה, ָנא ֶאל יֹוָאב, ְקַרב ַע  
י .... ַוֲאַ ְבָרה ֵאֶליךָ   ָאנֹּכִּ

ְשָרֵאל; ַאתָ ְשלֵֻׁמי ֱאמּונֵ  ה י יִּ
יר ְוֵאם ְלהָ  ְמַבֵקש ית עִּ מִּ

ְשָרֵאל ָלָמה ְתַבַלע ַנֲחַלת  ְביִּ
ָּׁשה ֶאל כָ   ...ה' ל ַוָתבֹוא ָהאִּ

ְכְרתּו ֶאת ְבָחְכָמָתּה,ָהָעם   ַויִּ
י ַוַיְש  ְכרִּ כּו רֹּאש ֶשַבע ֶבן בִּ לִּ

ְתַקע ַבּׁשָֹּפר,ֶאל   יֹוָאב, ַויִּ
יש -ַוָיפֻׁצּו ֵמַעל יר אִּ ָהעִּ

ְלאָֹּהָליו; ְויֹוָאב ָשב 
  ".ַהֶמֶלךְ -ְירּוָשַלִּם, ֶאל

הכתוב מביא כאן בפירוט סיפורה 
של אשה חכמה שהצילה עיר 

 שלמה.
ך הכלל מקומו של הפרט בתו

חשוב מאד. בדרך כלל עסוק 
הכתוב בהתנהלות הכלל או של 
פרטים בתוך הכלל שיש להם 
תפקיד משמעותי. כאן מופיע 
סיפור חריג דוקא של פרט המראה 
שיוזמה פרטית עשויה לעתים 
לתרום תרומה גדולה, עד להצלת 

 עיר שלמה.

 –קידוש ה' 
מסירת בני 

שאול 
 : לגבעונים

על  כתיקון
הפרת 

 ה שבועה
 

 כא:
 ח-א

 ָשאּול ְוֶאל-, ֶאלה'ַויֹּאֶמר "
ים, ַעל ֲאֶשר  ֵבית ַהָדמִּ

ית, ֶאת ים ֵהמִּ ְבעֹּנִּ ְקָרא .ַהגִּ  ַויִּ
ים, ַויֹּאֶמר  ְבעֹּנִּ ַהֶמֶלְך ַלגִּ

ים לֹּא   ֲאֵליֶהם: ְבעֹּנִּ ְוַהגִּ
ְב  י אִּ מִּ ְשָרֵאל ֵהָמה, כִּ ם ֵני יִּ

י ֶיֶתר ָהֱאמֹּרִּ ְשָרֵאל ּוְבנֵ  מִּ י יִּ
ְש  ל ַוְיַבֵקש ָשאּו ְבעּו ָלֶהםנִּ

ְבֵני  ְלַהכָֹּתם ְבַקנֹּאתֹו לִּ
יהּוָ ה ְשָרֵאל וִּ  ינתן   ...יִּ

ים-)יַֻׁתן ְבָעה ֲאָנשִּ , ( ָלנּו שִּ
ָבָניו, ְוהֹוַקֲענּום לַ  , ה'מִּ

יר ְבַעת ָשאּול ְבחִּ   ה'; ְבגִּ
י ֶאֵתן ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך   "ֲאנִּ

ת שאול בקש לקנא לה' ולכן המי
את הגבעונים. ה' הביא על הארץ 
רעב על עברה זו, שהרי היה בה 
הפרת הברית שכרת יהושע עם 
הגבעונים. לכן היה על דוד לקדש 

ענות לדרישתם להמית יאת ה' ולה
מבני שאול ובכך להסיר את  7

 חילול ה' מעל ישראל.
אחריותו של דוד כמלך לא 
אפשרה לו להתחמק מדרישתם, 

על עוון זה. כי עונש הרעב בא גם 
 בכך הסיר חרפה מעל ישראל
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 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

שמירה על 
 כבוד המת

 מעשה חסד)
שנעשה 
 במסירות

 (!הנדיר

ְצָפה ַבת כא:י ַקח רִּ -ַאָיה ֶאת-ַותִּ
ַהצּור, -ַהַשק ַוַתֵטהּו ָלּה ֶאל

יר,  ַלת ָקצִּ ְתחִּ ַתְך מִּ ם -ַע  נִּ ַמיִּ
ם; ְולֹּאן ֲעֵליֶהם, מִּ  -ַהָּׁשָמיִּ

ם ָלנּוחַ   ָנְתָנה עֹוף ַהָּׁשַמיִּ
ַחַית -ֲעֵליֶהם, יֹוָמם, ְוֶאת

 "ַהָשֶ ה, ָלְיָלה

רצפה בת איה גמלה חסד של 
אמת עם המתים, חסד בקנה מדה 
נדיר ביותר! היא השגיחה עליהם 
במשך כחמשה חודשים מפני 

 כשהתייצבהוחיות טרף, עופות 
 ה!יום ולילעליהם לשמור 

אבחנה 
  ביחס בין

סוגי 
את  הרודפים
 האדם

ְבֵרי ה', ֶאת ַוְיַ ֵבר ָדוִּ  לַ " כב:א דִּ
יָרה ַהּזֹּאת, יל   ַהּׁשִּ צִּ ְביֹום הִּ

ַכף ָכל  אֹּתֹוה'  אְֹּיָביו, -מִּ
ַכף ָשאּול  ." ּומִּ

דוד מבחין בין סוגי הרודפים 
אותו. אין הוא מכליל את שאול 

ו המלך בכלל "אויביו", כי רדיפת
)אולי מפני  אותו היתה מסוג אחר

 שהכיר ברוח רעה ששלטה בשאול(

 –בעת צרה 
פניה לה' 
מביאה 
 ישועה

 

י ֶאְקָרא -ַבַצר" כב:ז -, ְוֶאלה'לִּ
ְשַמע  'לַֹּהי ֶאְקָרא;אֱ  ַויִּ

י  י, ְוַשְוָעתִּ ֵמֵהיָכלֹו קֹולִּ
  ְבָאְזָניו"

צרות רבות סבבו את דוד. הוא 
תו זוקף את הצלתו בזכות קריא

ְשַמע  לה' בכל פעם ואז: " ַויִּ
י ְבָאְזָניו י, ְוַשְוָעתִּ   "ֵמֵהיָכלֹו קֹולִּ

"גומל לאיש 
חסיד 

כמפעלו" 
)מתוך הפיוט 

 "יגדל"( 

 כב:
 כה-כא

י   ְגְמֵלנִּ יה'יִּ ְ ָקתִּ  ., ְכצִּ

י יב לִּ י  .ְכבֹּר ָיַ י, ָישִּ כִּ
י, ַדְרֵכי   ה'ָשַמְרתִּ

י, ֵמאֱ  י   לָֹּהי.'ְולֹּא ָרַשְעתִּ כִּ
ְשָפָטו, ְלנֶ -ָכל קָֹּתיומִּ י; ְוחֻׁ , ְגדִּ
ֶמָנה.ָאסּור -לֹּא ָוֶאְהֶיה   מִּ

ים, לֹו ָוֶאְשַתְמָרה,   .ָתמִּ
י. ֵמֲעו י,  ה'ַוָיֶשב .  ֹּנִּ לִּ

י ְ ָקתִּ י, ְלֶנֶג  ֵעיָניו.ְכצִּ  "ְכבֹּרִּ

דוד מכריז על נאמנות ה' לגמול 
טובה וחסד למי שנאמן לו. אמנם 

אן בגוף ראשון: ערך זה מתואר כ
דוד מספר על עצמו. במטרה לחזק 
את אמונתנו בשכר ועונש, הוא 
חורג מהראוי לאישיותו ומעמדו  

 )שלא לשבח את עצמו(.

"ה' איש 
מלחמה" 

)מתוך "שירת 
 הים"(

 כב:
 לז-ל

י ְבָכה, ָארּוץ ְג ּו "  כִּ
 .שּור-לַֹּהי, ֲאַ ֶלג'ֵבא
ְמַרת'ָהאֵ  ים ַדְרכֹו; אִּ  ל, ָתמִּ
ָמֵגן הּוא, ְלכֹּל . , ְצרּוָפהה'

ים בֹו  "וכו'  ַהחֹּסִּ

דוד מיחס תמיד את נצחונותיו 
 לה' וגם מנציח זאת בשירתו

מקור העוז 
לכילוי 
 האויבים

 כב:
 מא-מ

ְלָחָמה;" ל, ַלמִּ י ַחיִּ   ַוַתְזֵרנִּ
י יַע ָקַמי, ַתְחֵתנִּ  .ַתְכרִּ

י עֶֹּרף;   ְואְֹּיַבי, ַתָתה לִּ
 "יֵתםְמַשְנַאי, ָוַאְצמִּ 

בראות דוד את יד ה' הגוברת על 
אויביו, קיבל גם את המסר והעוז 

קרב עד כלות הלא לשוב מ
ואף לבצע בהם השמדה  ,האויבים

גמורה: "אמחצם", "אצמיתם", 
 "אשחקם", "אדיקם", "ארקעם."

הימנעות 
מהנאה 
שמקורה 
 מפוקפק

י " כג:יז יָלה לִּ  ה'ַויֹּאֶמר ָחלִּ
י זֹּאת, ֲהַ ם הָ  יֵמֲעשֹּתִּ ם ֲאָנשִּ

ים ְבַנְפשֹוָתם, ְולֹּא  ַההְֹּלכִּ
ְשתֹוָתם  ..."ָאָבה, לִּ

דוד צמא למים, אך כשהציעו לו 
מים שמקורם "לא חלק" סרב 

לא  שהדבר לשתות מהם, למרות
 היה כרוך בסיכון חיים

העמדה 
 בנסיון

 ַלֲחרֹות ה'-ַאף ַויֶֹּסף" כד:א
ְשָרֵאל; ַוָיֶסת ֶאת ָדוִּ  -ְביִּ

-אמֹּר, ֵלְך ְמֵנה ֶאתָבֶהם לֵ 
ְשָרֵאל ְוֶאת  ְיהּוָ ה"-יִּ

הפסוק מכריז ואומר שה' ביקש 
להסית את דוד למנות את ישראל, 

הבחירה  אך לעשות מעשה אסור,
היא ביד דוד אם לעמוד בנסיון 

כמו שניסה יואב  ,ולא למנות
להניאו או להכשל ולהישמע 

 לרצונו הוא
חרטה 
 מיידית

ֵכן -  אֹּתֹו, ַאֲחֵריָדוִּ -ַוַיְך ֵלב" כד:י
 "ָהָעם-ָסַפר ֶאת

לב דוד הכה אותו על שספר את 
העם, התוודה ובקש מחילת ה' 

 ולא הצטדק
תיקון החטא 

על ידי 
 :מעשה

המצוה 
שעצרה את 
 המגפה בעם

 כד:
 כה

ְזֵבַח לַ " ֶבן ָשם ָדוִּ  מִּ , ה'ַויִּ
ים; ַויֵ  ָעֵתר ַוַיַעל עֹּלֹות ּוְשָלמִּ

ר ַהַמֵגָפה ָלָאֶרץ, ַוֵתָעצַ  ה'
ְשָרֵאל  "ֵמַעל יִּ

דוד הבין שחטא, התוודה ובקש 
 ה' אףגם להסיר את חרון 

מישראל. הוא עשה זאת בקנותו 
את גורן ארוונה היבוסי, בנה 
מזבח לה', הקריב עליו קרבנות  

 ואז נעצרה המגפה.

 
 
 



 ספר מלכים א' -ראשונים נביאיםערכים ומדות ב
 יצחק עמראני –בחסדי הי"ת 

 
 המקור דה/הערךימה

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

חובת 
 התוכחה

 

ָיה ֶבן" ו-א:ה ְתַנֵשא-ַוֲא ֹּנִּ ית מִּ  ַחגִּ
י ֶאְמלְֹּך; ַוַיַעש לֹו,  ֵלאמֹּר, ֲאנִּ

י ּׁשִּ ים, ַוֲחמִּ ם ֶרֶכב ּוָפָרשִּ
ים ְלָפָניו יש, ָרצִּ ְולֹּא .  אִּ

ָיָמיו ֵלאמֹּר, יו מִּ  ֲעָצבֹו ָאבִּ
יָת; הּוא ְוַגם  ַמדּוַע ָכָכה ָעשִּ

 תַֹּאר ְמאֹּ , ְואֹּתֹו ָיְלָ ה-טֹוב
 "ַאֲחֵרי ַאְבָשלֹום

הוכיח את בנו  לאדוד המלך 
אדוניה על התנשאותו בעוד מועד, 
לפני התארגנותו הסופית. 

למרידה פנימית  הביאה הימנעותו
 מקורבים לדוד ביותרה אנשים של

 למיתת אדוניהו

צוואת דוד: 
נאמנות 
לקב"ה 
בקיום 
  התורה

ְקְרבּו ְיֵמי" ד-ב:א ָ וִּ , ָלמּות; -ַויִּ
ְשלֹּמֹּה ְבנֹו, -ַוְיַצו ֶאת

י הֵֹּלְך, ְבֶ ֶרְך  .ֵלאמֹּר ָאנֹּכִּ
יָת -ָכל  ָהָאֶרץ; ְוָחַזְקָת, ְוָהיִּ

יש ְשֶמרֶ -ְוָשַמְרָת ֶאת .ְלאִּ ת מִּ
ְ ָרָכיו'אֱ  ה'  לֶֹּהיָך, ָלֶלֶכת בִּ

ְצו קָֹּתיו מִּ ְשמֹּר חֻׁ ָֹּתיו  לִּ
ְשָפָטי ָֹּתיו, ַכָכתּוב,  ו ְוֵעְ וּומִּ

 וכו' ְבתֹוַרת מֶֹּשה

 המשך מלכותהקב"ה התנה את 
המתבטאת  ,בית דוד בנאמנות לה'

בקיום מצוותיו. דוד מעביר תנאי 
 זה בצוואה לבנו שלמה

צוואת דוד: 
"ועשית 
-כחכמתך"
מציאת 

העיתוי הנכון  
להיפרע מן 
 החוטאים

ֶשר ַגם ַאָתה ָיַ ְעָת ֵאת אֲ וְ "  ו-ב:ה
י יֹוָאב ֶבן ְצרּוָיה, -ָעָשה לִּ

ְשֵני ָשֵרי -ֲאֶשר ָעָשה לִּ
ְשָרֵאל ְלַאְבֵנר בֶ  ְבאֹות יִּ ֵנר -ןצִּ

ֶיֶתר ַוַיַהְרֵגם, -ְוַלֲעָמָשא ֶבן
ְלָחָמה, ְבָשלֹּם-ַוָיֶשם ְדֵמי ; מִּ

ְלָחָמה, ַבֲחגֹּרָ  ֵתן ְדֵמי מִּ תֹו ַויִּ
 , ֲאֶשרֲאֶשר ְבָמְתָניו, ּוְבַנֲעלֹו

יָת, ְכָחְכָמתֶ  .ְבַרְגָליו ָך; ְוָעשִּ
ם, תֹוֵר  ֵשיָבתֹו ְבָשלֹּ-ְולֹּא
 ".ְשאֹּל

 הראויזמן הדוד מוצא עתה את 
שני  הריגתעל  להעניש את יואב

שרי ישראל. על שלמה להענישו, 
אך בחכמה, כדי לשמור על יציבות 
המלוכה )בגלל מעמדו המיוחד של 

 (עםקרב הביואב 

דוד: צוואת 
הכרת הטוב 

למי שהיטיב )
 (עם המלך

ְבֵני בַ  ב:ז י ַתעֲ "ְולִּ ְלָע ִּ ַלי ַהגִּ  ֶשהְרזִּ
ְלחָ    ֶנָך:ֶחֶס , ְוָהיּו ְבאְֹּכֵלי שֻׁ

י י,-כִּ  ֵכן, ָקְרבּו ֵאַלי, ְבָבְרחִּ
יךָ  ְפֵני ַאְבָשלֹום ָאחִּ  "מִּ

עדי עשה חסד עם דוד ברזילי הגל
בברחו מאבשלום בנו ככתוב 

 )שמו"ב, יט:לג(: "בספר שמואל 
ַלי ָזֵקן ְמאֹּ , ֶבן ים ָשנָ -ּוַבְרזִּ ה; ְשמֹּנִּ

ְלַכל ֶאת-ְוהּוא יָבתֹו -כִּ ַהֶמֶלְך ְבשִּ
י ם, כִּ יש ָג ֹול הּוא ְמאֹּ "-ְבַמֲחַניִּ  אִּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופסק פר

 הרחבה/הערות

: צוואת דוד
החובה 

להעניש את 
במלך המורד 

)שמירה על 
 כבוד המלכות(

י ֶבן" ב:ח ְמעִּ ְמָך שִּ ֵנה עִּ ֵגָרא -ְוהִּ
ים, ְוהּוא-ֶבן רִּ ַבחֻׁ י, מִּ ינִּ  ַהְימִּ

ְמֶרֶצת, ְביֹו י ְקָלָלה נִּ ְלַלנִּ ם קִּ
ם; ְוהּוא י ַמֲחָניִּ ָיַר  -ֶלְכתִּ
י, ַהַיְרֵדן, ָוֶאָּׁשבַ  ְקָראתִּ ע לֹו לִּ

ם  ה'בַ  יְתָך ֵלאמֹּר, אִּ ֲאמִּ
 ֶבָחֶרב"

רות שנשבע דוד לשמעי שלא למ
ווה את שלמה בנו לגרום יימיתו, צ

לו מיתה, כדי להגן על כבוד המלך 
 בישראל.

ביסוס 
 –המלוכה 

עשיית דין 
 במורדים

 

 ב:
 מו-כד

ינַ  י ְוַעָתה, ַחי ה' ֲאֶשר ֱהכִּ נִּ
י( ַעל  יַבנִּ ויושיביני )ַויֹושִּ

סֵ  י, ַוֲאֶשר ָעָש כִּ ה א ָדוִּ  ָאבִּ
ת י ַביִּ ֵבר:כַ  לִּ י   ֲאֶשר דִּ כִּ

ְשַלח .ֲאדִֹנָיהּוַהיֹום יּוַמת   ַויִּ
ּו ַהֶמֶלְך ְשלֹּמֹּה, ְבַי  ְבָנָיה

ְפַגע-ןבֶ   בֹו-ְיהֹוָיָ ע; ַויִּ
ת ַוְיָגֶרש ְשלֹּמֹּה אֶ   ...ַוָימֹּת

ְהיֹות כֵֹּהן ֶאְבָיָתר , מִּ
ָעה, ָבָאהַליהוָ  ַע   ה... ְוַהְּׁשמֻׁ

י  ָנָטה ַאֲחֵרי  יֹוָאביֹוָאב, כִּ
יָ  ה... ַוַיַעל, ְבָנָיהּו ֶבן ֲא ֹּנִּ

ְפַגע ֵתהּו..-ְיהֹוָיָ ע, ַויִּ  .בֹו, ַוְימִּ
ְקָרא   ְשַלח ַהֶמֶלְך, ַויִּ ַויִּ
-ֶאת ... ַוְיַצו ַהֶמֶלְך,ִשְמִעילְ 

פְ -ְבָנָיהּו ֶבן ַגע ְיהֹוָיָ ע ַוֵיֵצא ַויִּ
 וכו' " ;בֹו ַוָימֹּת

בחכמה בקיום שלמה נהג, אכן, 
מצוות אביו מיד עם תחילת 
מלכותו והביא להמתת המורדים 
במלכות דוד וגם מי שלא נזכר 

-בצוואה, אך היה לו חלק במעשה
 נענש.

בקשת 
שלמה מה':  
הודאה על 

 הטובה

יָת ַויֹּאֶמר ְשלֹּמֹּה ַאָתה ָעשִּ " ח-ג:ו
ם  י ֶחֶס  עִּ ַעְבְדָך ָ וִּ  ָאבִּ

ְלָפֶניָך ָג ֹול, ַכֲאֶשר ָהַלְך 
ְשרַ  ְצָ ָקה ּוְביִּ ת ֶבֱאֶמת ּובִּ

ְשָמר ָמְך; ַותִּ -לֹו, ֶאת-ֵלָבב, עִּ
ֶתן ַהֶחֶס  ַהָג ֹו לֹו ל ַהֶּזה, ַותִּ

ְסאֹו, ַכיֹום -ֵבן יֵֹּשב ַעל כִּ
 ". וכו'ַהֶּזה

הדבר הראשון שאומר שלמה לה' 
הוא הבעת תודה על החסד הגדול 
שעושה ה' החל ממלכות אביו 

ל למדנו גם אנו סדר דוד. בכ
תחילה הכרת  –הבקשה מה' 

 הטוב ורק אח"כ הבקשה עצמה

בקשת 
שלמה מה': 
-טובת העם 
לב שומע 

    לשפוט

 ג:
 כז-טז

, ְוָנַתָת ְלַעְבְדָך ֵלב שֵֹּמעַ  "
ְשפֹּט ֶאת ין, -לִּ ַעְמָך, ְלָהבִּ

י יּוַכל   טֹוב ְלָרע:-ֵבין י מִּ כִּ
ְשפֹּט, ֶאת ַעְמָך ַהָכֵב  -לִּ

 ַהֶּזה"

המלך שלמה חש את מה שהוא 
צריך באמת כמלך: עיקר תפקידו 

ולכן  ,העם נכונה שלהוא בהנהגה 
שילוב של  - צריך הוא "לב שומע"

רגש ושכל. כלומר כשיבואו 
למשפט, לא יגבר השכל על הרגש, 
כך שלא יחוש כלל את סבל 
העשוק, אך גם לא להיפך, שלא 

די סבלו של העשוק יישפיע עליו מ
 לכדי הטיית הדין לטובתועד 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

בקשת 
שלמה מה': 

השכר 
 בעקבותיה

יַטב ַהָדָבר, ְבֵעיֵני " יד-ג:י י  ה'ַויִּ כִּ
ַהָדָבר ָשַאל ְשלֹּמֹּה, ֶאת 

ים ֵאָליו, 'ַויֹּאֶמר אֱ  .ַהֶּזה לֹּהִּ
ַהָדָבר -תְלָת אֶ ַיַען ֲאֶשר ָשַא
ים ָשַאלְ ַהֶּזה ְולֹּא  ָת ְלָך ָימִּ
ים ְולֹּא  ר, ָשַאְלָת ְלָך עֶֹּש ַרבִּ

ָך; ְולֹּא ָשַאְלָת, ֶנֶפש אְֹּיֶבי
ְשמֹּ ין, לִּ ַע ְוָשַאְלָת ְלָך ָהבִּ

ְשָפט י,  .מִּ יתִּ ֵנה ָעשִּ הִּ
י ְלָך, לֵ  ֵנה ָנַתתִּ ְ ָבֶריָך; הִּ ב כִּ

מֹוָך לֹּא ם ְוָנבֹון, ֲאֶשר כָ ָחכָ 
ָיה ְלָפֶניָך, ְוַאֲחֶריָך לֹּא  הָ 

 ְוַגם ֲאֶשר לֹּא .ָיקּום ָכמֹוךָ 
י ם ָלְך, ַגם עֶֹּשר גַ  ָשַאְלָת ָנַתתִּ

ָיה ָכמֹוָך הָ ֲאֶשר לֹּא   ָכבֹו :
ים יש ַבְמָלכִּ  ָיֶמיָך"ָכל  אִּ

שלמה המלך זכה למילוי 
בזכות  ,ואף מעבר לכך ומשאלותי

ם על פני העדפתו את טובת הע
. כבוד ועושר –האישיים צרכיו 
וגמל לו העריך זאת מאד  הקב"ה

  ָכבֹו :-עֶֹּשר ַגם-ַגםהרבה על כך: "
יש -ֲאֶשר לֹּא ָהָיה ָכמֹוָך אִּ

ים י, ֶאת ...ַבְמָלכִּ  ָיֶמיָך"-ְוַהֲאַרְכתִּ

משפט 
 שלמה: 
רגישות 
  –וחכמה 

 לב שומע!

 ג:
 כז-טז

ם ָנשִּ  ָאז ָתבֹּאָנה  ים ְשַתיִּ
 ַוַתֲעמְֹּ ָנה ַהֶמֶלְך זֹּנֹות ֶאל 

ָּׁשה  .ְלָפָניו ַותֹּאֶמר ָהאִּ
י, י ֲא ֹּנִּ י  ָהַאַחת, בִּ ֲאנִּ

ָּׁשה ַהּזֹּאת ת ְוָהאִּ  יְֹּשבֹּת ְבַביִּ
ָמּה,  ַוָיָמת ...ֶאָח ; ָוֵאֵל  עִּ

ָּׁשה ַהּזֹּאת ָלְיָלה אֲ -ֶבן ר ֶש ָהאִּ
תֹוְך ַוָתָקם ְב  .ָעָליו ָשְכָבה
ַקח ֶאת ַהַלְילָ  י ה ַותִּ ְבנִּ

י, ַוֲאָמְת  ָך ְיֵשָנה, ֵמֶאְצלִּ
יֵבהּו ת ְבֵחיָקּה; ְואֶ  ַוַתְשכִּ

יָבה  ְבָנּה ַהֵמת ְשכִּ הִּ
י ָּׁשה .. .ְבֵחיקִּ ַותֹּאֶמר ָהאִּ

י ַהַחי  י, ְבנִּ ָהַאֶחֶרת לֹּא כִּ
א ּוְבֵנְך ַהֵמת, ְוזֹּאת אֶֹּמֶרת לֹּ

י, ְבֵנְך ַהֵמת י ֶהָחי;  כִּ ּוְבנִּ
ְפֵני ַהֶמֶלְך  ְתַ ֵבְרָנהוַ    ...לִּ

ְזרּו ֶאת   ַהֶיֶל ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך גִּ
ם; ּוְתנּו ֶאת ַהחֲ ַהַחי לִּ  י ְשָניִּ צִּ

י ְלַאַחת, ְוֶאת  ַהֲחצִּ
ָּׁשה ...ְלֶאָחת ַותֹּאֶמר ָהאִּ

י ֲאֶשר ְבָנּה ַהַחי ֶאל ַהֶמלֶ  ְך כִּ
ְכְמרּו ַרֲחֶמיָה ַעל  , ְבָנּהנִּ

י י ְתנּו ָלּה ֶאת ַותֹּאֶמר בִּ  ֲא ֹּנִּ
ַהָילּו  ַהַחי ְוָהֵמת ַאל 

הּו; ְוזֹּאת אֶֹּמֶרת יתֻׁ ם גַ  ְתמִּ
י ַגם ְהֶיה-לִּ , ָלְך לֹּא יִּ

ֶלְך ַויֹּאֶמר, ַוַיַען ַהמֶ  .ְגזֹּרּו
ָלּה ֶאת ַהָילּו  ַהַחי, -ְתנּו

הּו: יתֻׁ יא  ְוָהֵמת לֹּא ְתמִּ  הִּ
מֹו  ".אִּ

שלמה גילה במשפט לא רק חכמה 
"חכמת לב", -גישות גבוההאלא ר

 "לב שומע" כפי שביקש מה'.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

משפט 
שלמה: 
-קידוש ה'
השפעה 

 גדולה בעם
 

ְשְמעּו ָכל" ג:כח ְשָרֵאל ֶאת -ַויִּ יִּ
ְשָפט ֲאֶשר ָשַפט הַ  ֶמֶלְך, ַהמִּ

ְפנֵ  ְראּו מִּ י ָראּו, כִּ   י ַהֶמֶלְך:ַויִּ
י  ְרבֹו 'ָחְכַמת אֱ כִּ ים ְבקִּ לֹּהִּ

ְשָפט  "ַלֲעשֹות מִּ

העם הבחין שזוכה הוא במלך 
ְרבֹו 'ָחְכַמת אֱ "שהתברך ב ים ְבקִּ לֹּהִּ

ְשָפט ". כלומר, מי שיו ע ַלֲעשֹות מִּ
לשלב נכון את הרגש עם השכל. 
ההשפעה של המשפט היתה ג ולה 

 ע  ליראה מהמלך.

מנהיגות של 
דרך הליכה ב

ה' מביאה 
"איש תחת ל

גפנו ותחת 
 –תאנתו" 
שיא 

בהצלחת 
 –הממלכה 

 זה אפשרי! 
 

פרק 
 ה'

 ּוְשלֹּמֹּה ָהָיה מֹוֵשל ְבָכל
ַהָנָהר ֶאֶרץ -ןמִּ ַהַמְמָלכֹות 

ְצָריִּ  ים ְוַע  ְגבּול מִּ ְשתִּ ם ְפלִּ
ים ֶאתמַ  ְנָחה ְועְֹּב ִּ ים מִּ שִּ  גִּ

י  .ְיֵמי ַחָייו-ָכל ְשלֹּמֹּה ַוְיהִּ
  ְליֹום ֶאָח : ֶחם ְשלֹּמֹּהלֶ 

ּׁשִּ  ים כֹּר סֶֹּלת, ְושִּ ים ְשלֹּשִּ
ֲעָשָרה ָבָקר  .כֹּר ָקַמח

ים ָבָקר ְרעִּ ְברִּ  ים, ְוֶעְשרִּ י אִּ
ּוֵמָאה צֹּאן; ְלַב  ֵמַאָיל 
ים,  י, ְוַיְחמּור, ּוַבְרבֻׁרִּ ּוְצבִּ

ים י הּוא רֶֹּ ה ְבָכל  .ֲאבּוסִּ כִּ
ְפַסח ְועַ עֵ  תִּ    ַעָּזהֶבר ַהָנָהר, מִּ

ְבָכל ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהָנָהר; 
ָכל   ֲעָבָריוְוָשלֹום ָהָיה לֹו מִּ

יב ָסבִּ ַוֵיֶשב ְיהּוָ ה  .מִּ
ְשָרֵאל ָלֶבַטח,  תְויִּ חַּ  ִאיש תַּ

ת ְתֵאָנתֹו חַּ ְפנֹו ְותַּ ָדן ְוַע גַּ  , מִּ
 ְיֵמי ְשלֹּמֹּה ְבֵאר ָשַבע כֹּל

 וכו' "

תקופת המלוכה של שלמה 
עיקר בהצלחות מתאפיינת ב

בתחומי הבטחון, הרחבת 
הגבולות, כלכלה ושליטה מלאה 
בכל גבולות הארץ. הקב"ה נותן 
לנו שיעור הסתורי: לאיזו רמת 
הצלחה ניתן להגיע כששומעים 

 בקולו.
 

 -ברכת ה' 
חכמת 

למה רבה ש
 מאד!

 ה:
 יג-ט

ֵתן אֱ  י'ַויִּ ם ָחְכָמה לֹּהִּ
ְשלֹּמֹּה ּוְתבּוָנה ַהְרֵבה  לִּ

ר רַֹּחב ֵלב ַכחֹול ֲאֶש ְמאֹּ ; וְ 
ַוֵתֶרב ָחְכַמת .ְשַפת ַהָיםַעל 
-ְבֵני-לֹּמֹּה ֵמָחְכַמת ָכלְש 

כֹּל ָחְכַמת  ֶקֶ ם ּומִּ
ם ְצָריִּ ָכל ַוֶיְחַכם .מִּ , ָהָאָ ם-מִּ

י ְוֵהיָמן  ֵמֵאיָתן ָהֶאְזָרחִּ
ְרַדע, ְבֵני ָמחֹול; ְוַכְלכֹּל ְו ַ 

י ְשמֹו ְבָכל ַהגֹויִּם  ַוְיהִּ
ים ְשלֶֹּשת ֲאלָ  ַוְיַ ֵבר .יבָסבִּ  פִּ

ירֹו י שִּ ָּׁשה  ָמָשל; ַוְיהִּ ֲחמִּ
ן -ַוְיַ ֵבר ַעל .ָוָאֶלף ים מִּ ָהֵעצִּ

  ָהֶאֶרז ֲאֶשר ַבְלָבנֹון, ְועַ 
יר;  ָהֵאזֹוב ֲאֶשר יֵֹּצא ַבקִּ

עֹוף, ַוְיַ ֵבר ַעל ַהְבֵהָמה ְוַעל הָ 
ים"ְוַעל ָהֶרֶמש ְוַעל   ַהָדגִּ

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

 תחום.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

קידוש ה' 
 עולמי!

ָכל" ה:יד ְשמֹּ-ַוָיבֹּאּו מִּ ים לִּ ַע, ָהַעמִּ
ל ֵמֵאת כָ  ֵאת ָחְכַמת ְשלֹּמֹּה

 ֲאֶשר ָשְמעּו ַמְלֵכי ָהָאֶרץ
 ".ָחְכָמתֹו-ֶאת

חכמת שלמה הקיפה תחומים לא 
ים, -ַוְיַ ֵבר, ַעל" :בהישג אנושי ָהֵעצִּ

ן ֵאזֹוב ָהֶאֶרז ֲאֶשר ַבְלָבנֹון, ְוַע  הָ -מִּ
יר; ַוְיַ ֵבר ַעל -ֲאֶשר יֵֹּצא ַבקִּ

ָהֶרֶמש -ָהעֹוף, ְוַעל-ַהְבֵהָמה ְוַעל
י-ְוַעל הדבר סיקרן עמים  ".םַהָדגִּ

ווכח ולהתרשם יובאו לה ,רבים
מחכמתו. זהו קידוש ה' גדול 
ביותר, כי את מקור חכמתו ייחסו 

וַּיֹאֶמר )חירם(, "לה' והודו לו: 
ן ְלָדוִ  יֹום, ֲאֶשר ָנתַּ ד ֵבן ָברּוְך ה' הַּ

ל ֶזה-ָחָכם, עַּ  "ָהָעם ָהָרב הַּ
 חשיבות בית
ה' קודמת 
 לבית המלך

 

-ו:לח
 ז:א

ה ּוַבָּׁשָנה ָהַאַחת ֶעְשרֵ " 
ְבֶיַרח בּול, הּוא ַהחֶֹּ ש 

ת, ְלכָ  י, ָכָלה ַהַביִּ ינִּ -לַהְּׁשמִּ
ְב -ְלָכלְדָבָריו ּו ְשָפָטו; ַויִּ  ֵנהּומִּ

ים ֵביתֹו ָבָנה ְוֶאת  .ֶשַבע ָשנִּ
ה; לֹּש ֶעְשֵרה ָשנָ ְשלֹּמֹּה, ְש 

 "ֵביתֹו-ָכל-ֶאת ַוְיַכל

שנמשכו אזכור מספר השנים 
בניית בית המקדש, ולהבדיל, 
בניית בית שלמה בא, אולי, 
להבליט את היחס המועדף שנתן 
שלמה לבניית בית המקדש, 
בהקדמתו וגם בזירוז עבודתו, שכן 

 ובכל זאתבנייתו יותר מורכבת, 
הסתיימה בכמחצית ממספר שנות 

 בניית בית המלוכה 
הסדר הנכון 

בתפלה: 
שבח לה' 
ואח"כ 
 בקשה 

 ח:
 נג-בכ

ְשָרֵאל'אֱ  ה'ַויֹּאַמר, "  לֵֹּהי יִּ
ים, ַבָּׁשַמיִּ 'ָכמֹוָך אֱ -ֵאין ם לֹּהִּ

ַמַעל, ְוַעל ָתַחת:-מִּ   ָהָאֶרץ מִּ
ית ְוַהֶחֶס  שֵֹּמר הַ  ְברִּ

ים ְלָפֶניָך  ַלֲעָבֶ יךָ  ַההְֹּלכִּ
ָבם-ְבָכל  ֲאֶשר ָשַמְרתָ  .לִּ

י ֵאת ֲאֶש  ר ְלַעְבְדָך ָדוִּ  ָאבִּ
ַבְרתָ  יָך ; ַוְתַ בֵ לֹו דִּ ר ְבפִּ

ֵלאתָ  ַכיֹום  ּוְבָיְ ָך מִּ
לֵֹּהי 'אֱ  ְוַעָתה ה' .ַהֶּזה

ְשָרֵאל, ְשמֹּר ְלַעְבְדָך  ָ  וִּ  יִּ
ַבְרָת לֹו י ֵאת ֲאֶשר דִּ וכו'  ָאבִּ

" 

שלמה המלך נושא תפלה ארוכה 
ובה בקשות רבות להטיב לעם 
ישראל ולענות להם בעת צרה. 

א את שבחו אך, ראשית, מזכיר הו
ים, 'ָכמֹוָך אֱ -ֵאיןשל הקב"ה: " לֹּהִּ

ַמַעל, ְוַעל ם מִּ ָתַחת-ַבָּׁשַמיִּ  ָהָאֶרץ מִּ
וכך הוא גם בסדר תפלת  וכו'"

כנסת "עמידה" שתקנו לנו אנשי 
 ואחר כך: תחילה שבח הגדולה

 בקשת צרכים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 ותהרחבה/הער

כוחם של 
נביאים: 

היתר לחגוג 
חנוכת 
המקדש 
ביום 
 ! כיפורים

 ח:
 סו-סה

יא ַוַיַעש ְשלֹּמֹּה ָבֵעת ַההִּ "
מֹו ֶאת ֶהָחג ְוָכל  ְשָרֵאל עִּ יִּ

ְלבֹוא ֲחָמת עַ קָ    ָהל ָג ֹול מִּ
ְפֵני ם, לִּ ְצַריִּ  ה' ַנַחל מִּ

ְב 'אֱ  ים, לֵֹּהינּו, שִּ ַעת ָימִּ
ים, ַאְרָבָעה  ְבַעת ָימִּ  ָעָשרְושִּ

ַלח .יֹום י שִּ ינִּ  ַביֹום ַהְּׁשמִּ
-ָהָעם, ַוְיָבְרכּו ֶאת-ֶאת

ֵליֶהם , ַהֶמֶלְך; ַוֵיְלכּו ְלָאהֳּ
ים ְוטֹוֵבי ֵלב, ַעל ָכל -ְשֵמחִּ

ְלָ וִּ   ה'ַהטֹוָבה ֲאֶשר ָעָשה 
ְשָרֵאל ַעמֹו"  ַעְבדֹו, ּוְליִּ

שלמה המלך חגג את חנוכת 
 ,המקדש במשך שבעה ימים

חז"ל  כלול יום כפור.היה  שבהם
במסכת מועד קטן )ט:א( דנים 
בענין ומגיעים למסקנה שהוראת 

נכונה ואף קבלה  השלמה הית
 הסכמה משמים.

סיפור הענין בא, אולי, ללמדנו מה 
כוחם של נביאי האמת העושים 
דבר ה', שאם יש "הוראת שעה" 

שומעים להם!  ,לאכול ביום כפור
 )דוגמת שחיטת חוץ של אליהו

 היתהגם היא שבהר הכרמל 
 ב"הוראת שעה"(

 קידוש ה':
חכמת המלך 

שהיא 
בברכת ה' 
מקרינה אף 
על אומות 

  העולם
 

י   ...ַהֶמֶלְך -ַותֹּאֶמר ֶאל" ט-י:ו ְיהִּ
ֵפץ לֶֹּהיָך ָברּוְך ֲאֶשר חָ 'אֱ  ה'

ְשרָ  ֵסא יִּ ְתָך ַעל כִּ ֵאל, ְבָך ְלתִּ
ְשָרֵאל -ֶאת ה'ְבַאֲהַבת  יִּ

יְמָך ְלֶמֶלְך, וַ  ְלעָֹּלם, ְישִּ
ְשָפט ּוְצָ ָקה  "ַלֲעשֹות מִּ

מלכת שבא מבקרת בירושלים, 
מתפעלת מחכמת שלמה 
ומעשייתו הרבה ומבטאת זאת 

ְת בברכה לה' " ָך ֲאֶשר ָחֵפץ ְבָך, ְלתִּ
ְשָרֵאל-ַעל ֵסא יִּ ". זהו קידוש ה' כִּ

 גדול!

כשעושים 
אין -רצון ה'

מעצור 
 לשפע!

ֵתן הַ " כזי: ֶמֶלְך ֶאת ַהֶכֶסף ַויִּ
ירּוָשַלִּם ים; ְוֵאת  בִּ ָכֲאָבנִּ

ים ָהֲאָרזִּ  ְקמִּ ים, ָנַתן ַכּׁשִּ
 ָלרֹּב" ַבְּׁשֵפָלהֲאֶשר 

סיפור פרטי העושר בימי שלמה 
בא ללמדנו שאין מעצור לה' 
לרמת העושר אליה יכול להגיע 

 יכול להיותם, אלא שזה אדה
"חרב פיפיות". אם לא ישמרו את 

יהפך העושר לאבן נגף  מצוות ה'
 ולמכשול בעבודת ה'

אי עמידה 
בנסיון: 

שלמה המלך 
עובר על 
 איסורי

המלך  חוקת
בריבוי כסף, 

סוסים 
 ונשים!

 י:
כט -כז

 יא:
 ד-א

ֵתן ַהֶמֶלְך ֶאת  ֶכֶסףַויִּ  הַּ
ירּוָשַלִּם  יםבִּ ּומֹוָצא  ...ָכֲאָבנִּ
ּסּוִסים  ְשלֹּמֹּה, הַּ ֲאֶשר לִּ
ם;  ְצָריִּ מִּ  ַתֲעֶלה ַוֵתֵצאוַ  ...מִּ

ם, ְצַריִּ מִּ ְבֵשש  ֶמְרָכָבה מִּ
י ֵמאֹות ֶכֶסף, ְוסּוס ּׁשִּ ם ַבֲחמִּ

ְוַהֶמֶלְך ְשלֹּמֹּה,  ...ּוֵמָאה
יֹות ַרבֹותָאהַ  ים ָנְכרִּ  ב ָנשִּ
יֹות   ַפְרעֹּה:-ַבת-ְוֶאת מֹוֲאבִּ

יֹּת  יֹּת, ֵצְ נִּ יֹות ֲא ֹּמִּ נִּ ַעמֳּ
יֹּת תִּ ן .חִּ ם-מִּ  ר ָאַמרֲאֶש  ַהגֹויִּ

ְשָרֵאל לֹּ-ֶאל ה' ָתבֹּאּו א ְבֵני יִּ
ָיבֹּאּו ָבֶכם,  ָבֶהם ְוֵהם לֹּא
 ְלַבְבֶכם ַאֲחֵרי-ָאֵכן ַיטּו ֶאת
ָבֶהם ָדַבק ֱאלֵֹּהיֶהם, 

י .ְשלֹּמֹּה, ְלַאֲהָבה לֹו -ַוְיהִּ
, ָשרֹות ְשַבע ֵמאֹות ָנִשים,

ים, ְשלֹּש ֵמאֹות ַלְגשִּ  ; ַוַיטּוּופִּ
בֹו-ָנָשיו, ֶאת י, ְלֵעת  .לִּ ַוְיהִּ

ְקַנת ְשלֹּמֹּה,  ָנָשיו ִהטּו זִּ
ים ַא ְלָבבֹו,-ֶאת ֲחֵרי ֱאלֹּהִּ

ים; ְולֹּא  ָהָיה ְלָבבֹו ֲאֵחרִּ
ם ְלַבב 'אֱ  ה' ָשֵלם עִּ לָֹּהיו, כִּ
יו י  ָאבִּ  "ָדוִּ

שלמה נהג בסגנון מלכותי עשיר 
 ,כסף, סוסים ונשים הרבָ הִ ביותר: 

ואכן הכתוב מעיד על התוצאה 
-ָנָשיו ִהטּו ֶאתבוי הנשים : מרי

, עד כדי הרעה במצבו ְלָבבֹו"
ה ַוַיַעש ְשלֹּמֹּ הרוחני של שלמה: "

 " )יא:ו(ה' ָהַרע, ְבֵעיֵני 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

"עברה 
גוררת 

)אבות עברה" 
 ד:ב(

 יא:
 ח-ז

ְבֶנה ְשלֹּמֹּה ָבָמה, " ָאז יִּ
ץ מֹוָאב, ָבָהרְכמֹוש שִּ לִּ   קֻׁ

ְפֵני ְירּוָשָלִּם; -ֲאֶשר ַעל
ץ ְבֵני ַעמֹון. קֻׁ ְוֵכן  ּוְלמֶֹּלְך, שִּ

יֹות-ָעָשה, ְלָכל , ָנָשיו ַהָנְכרִּ
ירֹות ּוְמַזְבחֹות,  ַמְקטִּ

 ֵלאלֵֹּהיֶהן"

תחילה עבר על "לא ירבה לו 
נשים" ומתוך זה בא לבנות במות 

של נשותיו, מתוך  לעבודה זרה
 יחס להן כבודשי

עצת זקנים: 
 בנין 

עצת ילדים: 
 סתירה

 יב:
 יג-ו

ת ָּוַעץ ַהֶמֶלְך ְרַחְבָעם, אֶ ַויִּ  "
י ים ֲאֶשר ָהיּו עְֹּמ ִּ ם ַהְּזֵקנִּ

ְהיֶֹּאת  יו, בִּ תֹו ְפֵני ְשלֹּמֹּה ָאבִּ
ֵאיְך ַאֶתם   ֵלאמֹּר:ַחי, 

יב ֶאת ָהָעם ים ְלָהשִּ  נֹוָעצִּ
ֲעַצת ת ַוַיֲעזֹּב אֶ  ו...ַהֶּזה ָדָבר

ים, ֲאֶשר יְ  ָּועַ ַהְּזֵקנִּ ץ ָעצֻׁהּו; ַויִּ
ים ֲאֶשר גָ ֶאת  תֹו, ַהְיָל ִּ ְ לּו אִּ

ים  "וכו'  ְלָפָניו ֲאֶשר ָהעְֹּמ ִּ

רחבעם העדיף את עצת הילדים 
על פני עצת הזקנים, אף שאביו 

 בכך עבר .היה בזקנים שלמה נועץ
גם על "שאל אביך ויגדך זקניך 

 ויאמרו לך"

 "עצת ה'
היא תקום" 

)תהלים, 
 יט:כא(

רחבעם מקבל )
את עצת 

הילדים ודוחה 
  (עצת הזקנים

 

 יב:
 טו-יג

ַוַיַען ַהֶמֶלְך ֶאת ָהָעם, "
ֲעַצת ָקָשה; ַוַיֲעזֹּב ֶאת 

ים, ֲאֶשר ְיָעצֻׁהּו  ַוְיַ ֵבר .ַהְּזֵקנִּ
ים ֲאֵליֶהם, ַכֲעַצת ַהְיָל ִּ 

י  ֶאת  ְכבִּ י הִּ ֵלאמֹּר, ָאבִּ
יף ַעל עְֻׁלֶכם, ַואֲ  י אֹּסִּ נִּ
ַסר ֶאְתֶכם  יעְֻׁלֶכם; ָאבִּ  יִּ

י, ֲאַיֵסר אֶ  ים, ַוֲאנִּ  ְתֶכםַבּׁשֹוטִּ
ים ְך ְולֹּא ָשַמע ַהֶמלֶ  .ָבַעְקַרבִּ
י   ֶאל ָהָעם: ָבה, כִּ ָהְיָתה סִּ

ם  ים ֶאת ה'ֵמעִּ , ְלַמַען ָהקִּ
ֶבר  ַי  ְב  ה'ְדָברֹו ֲאֶשר דִּ

י, ֶאל ָיָרְב  ילֹּנִּ ָיה ַהּׁשִּ ם עָ ֲאחִּ
 ְנָבט"ֶבן 

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 

הבחירה ביד 
האדם באיזו 
דרך ילך גם 

 אם הוא
צדיק בן 

 –רשע 
אסא, נכד )

  (מעכה

 טו:
יא, -י

 יג

ים ְוַאַחת ָשָנהְוַאְרבָ " ָמַלְך  עִּ
מֹו, מַ  ירּוָשָלִּם; ְוֵשם אִּ  ֲעָכהבִּ

יָשלֹום-ַבת  ַוַיַעש ָאָסא .ֲאבִּ
 , ְכָ וִּ ה'ְבֵעיֵני  ַהָיָשר
יו מֹוְוַגם ֶאת  ...ָאבִּ  ,ַמֲעָכה אִּ

יָרה, ֲאֶשר עָ  ְגבִּ ֶרָה מִּ ה ְשתָ ַוְיסִּ
ְפֶלֶצת ְכרֹּת לָ  מִּ ֲאֵשָרה; ַויִּ

ְשרֹּמִּ ָאָסא ֶאת  ף ְפַלְצָתּה, ַויִּ
ְ רֹון"  ְבַנַחל קִּ

הזכיר הכתוב את שם אמו )סבתו( 
של אסא ללמדנו שאף שעבדה 

ואף  ,לא למד ממעשיה עבודה זרה
שעשתה  העבודה זרהביער את 

וסילק אותה מהשפעה על העם 
 )עפ"י רלב"ג(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הרחבה/הערות המקור דה/הערךיהמ



 וקופס קפר

עונש על 
בטחון 

אסא -בגויים
חלה ברגליו 
על פנייתו 
 למלך ארם

 טו:
יט -יח
 כג

ַקח ָאָסא ֶאת" ַהֶכֶסף -ָכל-ַויִּ
ים ְבאֹוְצרֹו ת ְוַהָּזָהב ַהנֹוָתרִּ

ית אֹוְצרֹות בֵ -, ְוֶאתה' ֵבית
ְתֵנם -ְבַי  מלך )ַהֶמֶלְך(, ַויִּ

ְשָלֵחם ַהֶמֶלְך ָאֲעָבָ יו  ָסא; ַויִּ
מֹּן ֶבן-ֲהַ   ֶבן-ןבֶ -ֶאל -ַטְברִּ

 ֶחְזיֹון ֶמֶלְך ֲאָרם, ַהיֵֹּשב
י  .ְבַ ֶמֶשק, ֵלאמֹּר ית ֵבינִּ ְברִּ

יךָ  י ּוֵבין ָאבִּ ; ּוֵביֶנָך, ֵבין ָאבִּ
ֵנה ָשַלְחתִּ  ף י ְלָך שַֹּח , ֶכסֶ הִּ

יְתָך ְוָזָהב, ֵלְך ָהֵפָרה ֶאת  ְברִּ
ְשָרֵאל, ֶאת ַבְעָשא ֶמֶלְך  יִּ

ַרק ְלֵעת  ...ה ֵמָעָליְוַיֲעלֶ 
ְקָנתֹו, ָחָלה ֶאת  ַרְגָליו" זִּ

אסא אמנם "עשה הישר בעיני ה' 
", אך בפנותו למלך ארם לבקשת 
עזרה ולא בטח בה', חטא וכך 
אמנם מוכיחו הנביא חנני )דהי"ב, 

ָּׁשֶענְ " :י( -טז:ז ָך ַויֹּאֶמר ֵאָליו, ְבהִּ
ְשַעְנָת ַעל-ַעל  ה' ֶמֶלְך ֲאָרם ְולֹּא נִּ
ְמ -לֶֹּהיָך, ַעלאֱ  -ַלט ֵחיל ֶמֶלְך ֵכן נִּ

ָיֶ ך .זהו עונש נוסף ".ֲאָרם, מִּ
 לחולי ברגליו )עפ"י רלב"ג(

דה כנגד ימ
 דה ימ

 

 טז:
 יב-יא

ְבתֹו ַעל" י ְבָמְלכֹו ְכשִּ -ַוְיהִּ
ְסאֹו, הִּ  ֵבית -ָכל-ָכה ֶאתכִּ

יר לֹו מַ  ְשאִּ יַבְעָשא לֹּא הִּ ן ְשתִּ
יר; ְוגֲֹּאָליו  ְבקִּ

י ַוַיְשֵמ  .ֵעהּוְורֵ  ְמרִּ ֵאת ָכל  זִּ
ְ ַבר  ֲאֶשר  ה'ֵבית ַבְעָשא, כִּ

ֶבר ֶאל  ַבְעָשא, ְבַי  ֵיהּוא-דִּ
יא  ".ַהָנבִּ

בעשא היכה את בית ירבעם לא 
על פי מצוות ה' ולא מדרכי 
המלכים, לכן נענש שזמרי הכה 

דוגמת  ,אותו ואת ביתו מכה קשה
המכה שהכה הוא את בית ירבעם 

 עפ"י רלב"ג()

נתינה של 
האדם מזכה 
בברכת ה' 
 שתחול עליו

 יז:
 יד-יג

ָיהּו ַאלוַ "  יֹּאֶמר ֵאֶליָה ֵאלִּ
י י, בֹּאִּ יְראִּ ְ ָבֵרְך; תִּ י כִּ  ֲעשִּ

י  ָּׁשם עָֻׁגה ְקטַ ַאְך ֲעשִּ י מִּ ָנה לִּ
י, ְוָלְך , וְ ָבִראשָֹנה הֹוֵצאת לִּ

ְבֵנְך  י  ְולִּ י  .ָבַאֲחרָֹנהַתֲעשִּ כִּ
ְשָרֵאל'אֱ  ה' כֹּה ָאַמר , לֵֹּהי יִּ

ְכָלה, ַכ  ַהֶקַמח לֹּ א תִּ
  ר:ְוַצַפַחת ַהֶּׁשֶמן לֹּא ֶתְחסָ 

 ֶגֶשם ה'( -)ֵתת ַע  יֹום תתן
 "ְפֵני ָהֲאָ ָמה-ַעל

הדגשת אליהו לאלמנה הצרפתית 
להגיש לו תחילה דבר מאפה, באה 
כדי שהברכה תחול בנותר, אחר 

 טעימתו )עפ"י רלב"ג(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

על הצדיקים 
לדקדק 

במעשיהם 
האלמנה  –)

מתלוננת בפני 
אליהו על 
הקפדת ה' 

עליה 
  לאחרונה(

 

ָיהּו, ַמה-ַותֹּאֶמר, ֶאל" יז:יח י -ֵאלִּ לִּ
יש ָהאֱ  ים:'ָוָלְך, אִּ ָבאָת   לֹּהִּ

יר ֶאת י, ֹּנִּ  ֲעו-ֵאַלי ְלַהְזכִּ
ית ֶאת י-ּוְלָהמִּ  "ְבנִּ

כל עוד לא הגיע אליהו הנביא 
לבית האלמנה, לא התייסרה, כי 
נחשבה לצדיקה ביחס לאנשי 
מקומה, אך בהגיעו לביתה ירדה 
מעלתה בפני הקב"ה ודקדק ה' 
עמה בהענישו אותה )עפ"י 

 "מצודת דוד"(

התחזקות 
 באמונה

באיש כנביא 
  ה'

ָּׁשה, אֶ " יז:כד -לַותֹּאֶמר ָהאִּ
י, כִּ  ָיהּו, ַעָתה ֶזה ָיַ ְעתִּ י ֵאלִּ

יש אֱ  ים ָאָתה; ּוְ ַבר'אִּ -לֹּהִּ
יָך, ֱאֶמת" ה'  ְבפִּ

בנס כד הקמח וצפיחית השמן 
חשבה אולי שאליהו הנביא 
"העתיק" מופת זה מנביא אחר, 

 ,שהחיה את בנה לאחר ,אך עתה
התאמתה בעיניה אישיותו כנביא 

 אמת )עפ"י רלב"ג(
התפלה 
צריכה 

היות ל
 רצופה

 יח:
 מד-מב

ַוַיֲעֶלה ַאְחָאב, ֶלֱאכֹּל "
ָיהּו ָעָלה אֶ  ְשתֹות; ְוֵאלִּ -לְולִּ
ְגַהר ַאְר  ָצה, רֹּאש ַהַכְרֶמל, ַויִּ

ְרָכו.  ַויֹּאֶמר ַוָיֶשם ָפָניו, ֵבין בִּ
ָנא ַהֵבט -ַנֲערֹו, ֲעֵלה-ֶאל
ֶמר ָים, ַוַיַעל ַוַיֵבט, ַויֹּא-ֶדֶרךְ 

ב ֵאין ְמאּומָ  ה; ַויֹּאֶמר, שֻׁ
ים. י ֶשַבע ְפָעמִּ ית ַוְיהִּ עִּ , ַבְּׁשבִּ

ֵנה ָעב ְקַטָנה ְככַ  ף ַויֹּאֶמר הִּ
יָ  יש, עָֹּלה מִּ ם; ַויֹּאֶמר, אִּ
ֱאסֹּר  ַאְחָאבֲעֵלה ֱאמֹּר ֶאל 

 ".ַהָגֶשם ָוֵר , ְולֹּא ַיֲעָצְרָכה

חשיבות גדולה יש לתפלה רצופה 
ללא כל הפסקה. לכן שלח אליהו 

ערו לראות מדי פעם אם את נ
עלה ענן, אך הוא עצמו המשיך 
להתפלל ללא הפסקה )עפ"י 

 רלב"ג(

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

-יט:ב
 ג

יֶזֶבל ַמְלָאְך, אֶ "ַותִּ  ל ְשַלח אִּ
ָיהּו ֵלאמֹּר: ַיֲעשּון כֹּה   ֵאלִּ

י אֱ  פּון, כִּ ים, ְוכֹּה יֹוסִּ 'לֹּהִּ
ים  , ַנְפְשךָ ֶאת ָכֵעת ָמָחר ָאשִּ

ַוַיְרא,  ְכֶנֶפש ַאַח  ֵמֶהם.
, ַנְפשֹו, ַוָיבֹּא-ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל

יהּוָ ה; ְבֵאר ֶשַבע ֲאֶשר לִּ 
 "ָשם ַנֲערֹו-ַוַיַנח ֶאת

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()

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

"גדול 
שימושה 

יותר 
מלמודה" 
  ()ברכת, ז:ב

 יט:
 כא

ַקח אֶ "ַויָ  ת ָשב ֵמַאֲחָריו ַויִּ
ְזָבֵחהּו, ּובִּ  י ֶצֶמ  ַהָבָקר ַויִּ ְכלִּ
ְּׁשָלם ַהָבָשר, וַ  ֵתן ַהָבָקר בִּ יִּ

, ַוֵיֶלְך ָעם, ַויֹּאֵכלּו; ַוָיָקםלָ 
ָיהּו   ".ַוְיָשְרֵתהּוַאֲחֵרי ֵאלִּ

את אלישע הזדרז ומיד כשהבין 
הרמז בהשלכת האדרת על ידי 
 אליהו, רץ לשרתו, שהרי "גדול

שמושה יותר מלימודה", "כי 
המשרת הוא תמיד עם הרב ורואה 

וילמד  ,מנהגו ושומע דבריו תמיד
מיד שאינו יותר ממה שילמד התל

 משרת" )עפ"י רלב"ג(
"אל יתהלל 

חוגר 
 כמפתח"

ְשָרֵאל ַויֹּאֶמר-"ַוַיַען ֶמֶלְך  כ:יא  יִּ
ְתַהֵלל חֵֹּגר -ַדְברּו, ַאל יִּ

ְמַפֵתַח"  כִּ

תגובת אחאב לאיום של מלך ארם 
התהילה היא למי  –המתרברב 

תח את חגורת חלציו ושכבר פ
ולא , בעקבות הנצחון במלחמה

חוגר אותה  למי שרק עתה
 ומתארגן לקרב

שיעור 
ה'  -באמונה 

הוא א'להי 
השמים 
 והארץ

כ: 
 כג,כח

ֲאָרם ָאְמרּו ְוַעְבֵ י ֶמֶלְך  
ים  ֵאָליו, ֱאלֵֹּהי ָהרִּ

ֵכן, ָחְזקּו -ֱאלֵֹּהיֶהם, ַעל
ֶמנּו; ְואּוָלם ָתם מִּ ָלֵחם אִּ , נִּ

ם לֹּא ֶנֱחַזק ישֹור אִּ  ַבמִּ
יש  ַגש אִּ ֵמֶהם... ַויִּ

ים, ַויֹּאֶמר ֶאל 'ָהאֱ  ֶלְך מֶ לֹּהִּ
ְשָרֵאל, ַויֹּאֶמר כֹּה   ה' ָאַמריִּ

לֵֹּהי ַיַען ֲאֶשר ָאְמרּו ֲאָרם אֱ 
ים  יה'ָהרִּ ם , ְולֹּא ֱאלֵֹּהי ֲעָמקִּ
י ֶאתהּוא  ֶהָהמֹון -ָכל-ְוָנַתתִּ

יַ ְעתֶ   םַהָג ֹול ַהֶּזה ְבָיֶ ָך, וִּ
י י -כִּ  ".ה'ֲאנִּ

האמונה האלילית מיחסת כוחות 
שונים. יש אל הרים ויש  לאלים

אל המישור או העמקים. הנביא 
מכריז שה' יוכיח לכל כי הוא 
השליט היחיד גם בהרים וגם 

 בעמקים

ניצול אכזרי 
של רחמנות 

 ישראל

 כ:
 לב-לא

ֵנה ַויֹּאְמרּו ֵאָליו -ֲעָבָ יו, הִּ
י ַמְלֵכי ֵבית  ָנא ָשַמְענּו, כִּ

י ְשָרֵאל כִּ  ַמְלֵכי ֶחֶס  ֵהם;-יִּ
ים ְבָמְתֵניָנשִּ  נּו יָמה ָנא ַשקִּ

ים ְברֹּאֵשנּו, -ְוֵנֵצא ֶאל ַוֲחָבלִּ
ְשָרֵאל, אּוַלי ְיַחֶיה  ֶמֶלְך יִּ

ים .ַנְפֶשךָ -ֶאת  ַוַיְחְגרּו ַשקִּ
ים  ְבָמְתֵניֶהם ַוֲחָבלִּ

ֶמֶלְך -ְבָראֵשיֶהם, ַוָיבֹּאּו ֶאל
ְשָרֵאל, ַויֹּאְמרּו, ַעְבְדָך בֶ  -ןיִּ

יֲהַ   ָאמַ  י-ר ְתחִּ  "ָנא ַנְפשִּ

מאז ומתמיד ידעו הגויים שישראל 
רחמנים הם. הם גם ניצלו את 
רחמנותם והביאו צרות רבות עקב 

מנצלים זאת  גם בני ארםכך. כעת 
ומבקשים את מלך ישראל לרחם 

 עליהם

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   

 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

 כשלון מלך
-ישראל

מרחם על 
 אכזרים

י  כ:לב "ַויֹּאֶמר ַהעֹוֶ נּו ַחי, ָאחִּ
 הּוא"

למרבה הצער, לא למד אחאב לא 
מפרשת הגבעונים עם יהושע ולא 

על כך  מפרשת שאול עם אגג...
כל שנעשה  "  אמר רבי אלעזר: 

לסוף נעשה  ,האכזרי  רחמן על
מדרש ( "הרחמנים  אכזר על

 )תנחומא, מצורע, סימן א
אה "הקנ

והתאוה 
והכבוד 

מוציאין את 
האדם מן 
העולם" 

 )אבות, ד:כא(

 כא:
 טז-א

ים ָהֵאלֶ  י, ַאַחר ַהְדָברִּ ה, ַוְיהִּ
זְ  י, ֶכֶרם ָהָיה ְלָנבֹות ַהיִּ ְרֵעאלִּ

ְזְרֶעאל  ֵאֶצל ֵהיַכל ֲאֶשר ְביִּ
ַוְיַ ֵבר  .ַאְחָאב, ֶמֶלְך שְֹּמרֹון

ָנבֹות ֵלאמֹּר -ַאְחָאב ֶאל
י ֶאת-ְתָנה יכַ -לִּ יהִּ י -ְרְמָך וִּ לִּ
י הּוא ָקרֹוב ֵאצֶ -ְלַגן ל ָיָרק, כִּ

י, ְוֶאְתָנה ְלָך ַתְחָתיו,  ֵביתִּ
ם טֹוב  ֶמנּו; אִּ ֶכֶרם טֹוב מִּ

ְלָך ֶכֶסף -ְבֵעיֶניָך, ֶאְתָנה
יר ֶזה ְשְלחּו, ֶאל ... ְמחִּ -ַויִּ

יֶזֶבל ֵלאמֹּר: ַקל ָנבֹות,   אִּ סֻׁ
ְשמַֹּע אִּ  .ַוָימֹּת י כִּ יֶזֶבל, ַוְיהִּ

י ַקל ָנבֹות וַ -כִּ ָימֹּת; סֻׁ
יֶזֶבל ֶאל ַאְחָאב , ַותֹּאֶמר אִּ

ֶכֶרם ָנבֹות קּום ֵרש ֶאת 
י ֲאֶשר ֵמֵאן ָלתֶ ַהיִּ  ת ְזְרֵעאלִּ

י ֵאין ָנבֹות ַחי,  ְלָך ְבֶכֶסף כִּ
י ְשמַֹּע ַאְחָא .ֵמת-כִּ י כִּ  בַוְיהִּ

י ֵמת ָנבֹות; ַוָיָקם ַאְחָא ב, כִּ
ם ָנבֹות ֶכרֶ -ָלֶרֶ ת ֶאל

י ְזְרֵעאלִּ ְשתֹו" ַהיִּ  ְלרִּ

אחאב המלך לא הסתפק ב"היכל 
אחאב", אלא נתן עינו בכרם נבות 

ולא נחה דעתו עד שבאה  ,שכנו
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 

 כרמו.את 
 

מדה כנגד 
 מדה

 כא:
יט, 
 כב:

לח, 
מל"ב

 ט:
 לז-לו

ַבְרָת ֵאָליו ֵלאמֹּר, כֹּה  ְו ִּ
-, ֲהָרַצְחָת, ְוַגםה'ָאַמר 

ַבְרָת ֵאָליו לֵ  אמֹּר, ָיָרְשָת; ְו ִּ
ְמקֹום ֲאֶשרה'כֹּה ָאַמר   , בִּ

ים ֶאת ַדם -ָלְקקּו ַהְכָלבִּ
ים ֶאת -ָנבֹות, ָילֹּקּו ַהְכָלבִּ

 . ָאָתה-םָדְמָך גַ 

סופו של אחאב וביתו ואשתו היה 
: מר ונבזה, כראוי לרשעים כאלה

אחאב ואיזבל נגזר למות  על
המתת נבות  כעונש עלבבזיון 

 בבזיון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

ערכה של 
 חרטה 

 כא:
 כט-כז

ְשמַֹּע ַאְחָאב ֶאת י כִּ -ַוְיהִּ
ים ָהֵאֶלה, ַהְד  ְקַרע ָברִּ ַויִּ

 ְבָשרֹו,ְבָגָ יו, ַוָיֶשם ַשק ַעל 
ְשַכב ַבָשק, וַ  ְיַהֵלְך ַוָיצֹום; ַויִּ

י .ַאט ָיהּו-ֶאל ה'-ְדַבר ַוְיהִּ  ֵאלִּ
י, ֵלאמֹּר ְשבִּ י .ַהתִּ יָת, כִּ  ֲהָראִּ

ְכַנע ְלָפָני; ַיַען כִּ  נִּ י ַאְחָאב מִּ
ְכַנע מִּ  י ָהָרָעה ָפַני, לֹּא ָאבִּ נִּ

יא בִּ ְבָיָמיו,  יֵמי ְבנֹו, ָאבִּ
 ֵביתֹו"ָהָרָעה ַעל 

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(

 
 

 

 כב:
 כז-יג

ְקרֹּא ר ַהַמְלָאְך ֲאֶש וְ  ָהַלְך לִּ
יָכְיהּו ֶבר ֵאָליו ֵלאמֹּר, מִּ , דִּ

ים פֶ  יאִּ ְבֵרי ַהְנבִּ ֵנה ָנא דִּ ה הִּ
י -ֶאָח  טֹוב ֶאל ָנא ַהֶמֶלְך; ְיהִּ

ְ ַבר ַאַח  בריך )ְ    ָבְרָך(, כִּ
ַבְרָת טֹובֵמֶהם   ַויֹּאֶמר .ְו ִּ
יָכְיהּו: י ֶאתה' -ַחי  מִּ ר ֲאֶש -כִּ
 ...ַ ֵברֵאַלי, אֹּתֹו אֲ  ה' יֹּאַמר

ֵנה ָנַתן  ר רּוַח ֶשקֶ  ה'ְוַעָתה, הִּ
י, ָכל  יֶאיָך ֵאֶלה; וַ ְבפִּ  ה'ְנבִּ

ֶבר ָעֶליָך ָרָעה וכו' "  דִּ

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 

אך אחר תביעת המלך  השקר,
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ספר מלכים ב' - ראשונים נביאיםערכים ומדות ב
  חק עמראנייצ –בחסדי הי"ת 

 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

 –חילול ה' 
 עונש מוות

 

 א:
ד, -ב
 יז

פֹּל ֲאַחְזָיה ְבַע  ַהְשבָ  ָכה, ַויִּ
ָיתֹו ֲאֶשר ְבשְֹּמרֹו  ַוָיַחל; ןַבֲעלִּ

ים, ַויֹּאֶמר ְשַלח ַמְלָאכִּ  ַויִּ
ְרשּו ְבַבַעל  ְזבּוב ֲאֵלֶהם ְלכּו  ִּ

ם ֱאלֵֹּהי ֶעְקרֹו ֶאְחֶיה, ן, אִּ
י ֶזה. לִּ ֶבר  ה'ּוַמְלַאְך   ֵמחֳּ דִּ

י, קּום עֲ אֵ ֶאל  ְשבִּ ָיה ַהתִּ ֵלה לִּ
ְקַראת ַמְלֲאֵכי ֶמֶלְך  לִּ

י שְֹּמרֹון; ְוַ ֵבר ֲאֵלֶהם ְבלִּ  ֲהמִּ
ְשָרֵאל, ַאתֶ 'אֵאין  ים ְביִּ ם לֹּהִּ

ְ רֹּש ְבַבַעל ְזבּוב ים לִּ  הְֹּלכִּ
ָאַמר  ֶעְקרֹון ְוָלֵכן, כֹּה ֱאלֵֹּהי

יָת ָּׁש  ה' ָטה ֲאֶשר ָעלִּ ם ַהמִּ
ֶמנָ לֹּא  י מֹות ֵתֵר  מִּ ה, כִּ

ָיה ָתמּות; ַוֵיֶלְך  ַוָיָמת  ...ֵאלִּ
ְ ַבר  ָיהּוֲאֶשר  ה'כִּ ֶבר ֵאלִּ  "דִּ

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 

להראות עד כדי בניסוח מקוצר, 
עד כמה כמה חמורה העברה ו

העונש לאחזיה שבא חמור 
 בעקבותיה

קידוש ה' 
  לעיני כל

 א:
 יד-ט

ְשַלח ֵאָליו ַשר " ים,ַויִּ ּׁשִּ  ֲחמִּ
ָּׁשיו; ַוַיַעל ֵאָליו, ֵנה  ַוֲחמִּ ְוהִּ

ר רֹּאש ָהָהר, ַוְיַ בֵ -יֵֹּשב ַעל
יש ָהאֱ  ים ַהֶמֶלְך 'ֵאָליו, אִּ  לֹּהִּ

ֶבר ֵרָ ה ָיהּו, ַוַיעֲ  .דִּ ֶנה ֵאלִּ
ּׁשִּ  ים, ַוְיַ ֵבר ֶאל ַשר ַהֲחמִּ

ם  יש אֱ ְואִּ י, ֵתֶר 'אִּ ים ָאנִּ  לֹּהִּ
ן ם ְותֹּאַכל הַ -ֵאש מִּ ָּׁשַמיִּ

ֶּׁשיָך; ַותֵ  ֶר  אְֹּתָך ְוֶאת ֲחמִּ
ן אֵ  ם, ַותֹּאַכל ַהָּׁש ש מִּ ַמיִּ

ָּׁשיואֹּתֹו ְוֶאת   .וכו' ֲחמִּ

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.

שמירה על 
 סוד

ים ֲאֶש ַוֵיְצא"  ב:ג יאִּ ר ּו ְבֵני ַהְנבִּ
יָשע, -ֵאל, ֶאלֵבית  ֱאלִּ

י  ַויֹּאְמרּו ֵאָליו, ֲהָיַ ְעָת כִּ
 ֲא ֶֹּניךָ לֵֹּקַח ֶאת  ה'ַהיֹום 

י  ֵמַעל רֹּאֶשָך; ַויֹּאֶמר ַגם ֲאנִּ
י, ֶהֱחשּו"  ָיַ ְעתִּ

אלישע שומר בסוד את דבר עליית 
אליהו העתידה בו ביום. המשנה 

ואל אומרת: " במסכת אבות )ב:ה(
תאמר דבר שאי אפשר לשמוע, 

כלומר, אל  ".שסופו להישמע
תקדים לומר דבר לאחרים, גם אם 
הוא אמור להיוודע להם, מאוחר 

 יותר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

ברוחניות, 
אין 

להסתפק 
 במועט

י ְכ " ב:ט ָיהַוְיהִּ ּו ָאַמר ָעְבָרם, ְוֵאלִּ
יָשע ְשַאל ָמה אֶ   ֱעֶשהֶאל ֱאלִּ

ָמְך;  ָלְך ְבֶטֶרם ֶאָלַקח ֵמעִּ
י ָנא פִּ ַויֹּ יהִּ יָשע, וִּ י אֶמר ֱאלִּ

ם ְברּוֲחָך ֵאָלי  "ְשַניִּ

חז"ל לימדו אותנו להסתפק 
במועט ואף אמרו )אבות, ד:א(: 
"איזהו עשיר? השמח בחלקו". 
הדברים אמורים בעניינים 

רוחניות יש ללמוד חומריים, אך ב
מאלישע לבקש ולצפות ליותר, 

 ואף לפי שניים מהרב.
הרב חשוב 
לתלמיד 

 כאב

 ב:
 יב-יא

ָיהּו ַבְסָעָרה"  ַוַיַעל ֵאלִּ
ם יָשע רֶֹּאה,  .ַהָּׁשָמיִּ ֶוֱאלִּ

ֶרֶכב  ָאִבי ָאִביְוהּוא ְמַצֵעק 
ְשָרֵאל ּוָפָרָשיו  ",יִּ

כבר בתורה מצאנו שבני משה 
: "אלה תולדות חשובים כבני אהרן

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"
עמידה על 
 כבוד הנביא

 

יָשע, ַחי" ג:יד  ה'-ַויֹּאֶמר ֱאלִּ
י ְלפָ  ָניו, ְצָבאֹות ֲאֶשר ָעַמְ תִּ

ְך ּוֵלי ְפֵני ְיהֹוָשָפט ֶמלֶ י לכִּ 
ם ַאבִּ  י נֵֹּשא אִּ יט ְיהּוָ ה, ֲאנִּ

ם   ֶאְרֶאָך"ֵאֶליָך, ְואִּ

הנביא אלישע נענה לבקשת 
יהושפט מלך יהודה, אך אומר 
במפורש למלך ישראל שאין ראוי 

נביאי שקר ללהענות לו, כי פנה 
א מענה לבקשתו אצל וועליו למצ

 ך""נביאי אביך" או "נביאי אמ
נבואה מתוך 

 שמחה
י ְמַנֵגן; ְוָהָיהְוַעָתה, ְקחּו " ג:טו  לִּ

י ָעָליו ַי ְכַנֵגן   ה' ַהְמַנֵגן, ַוְתהִּ
" 

השמחה היא אחד התנאים 
לקבלת הנבואה כדברי הרמב"ם 

ְשֵאין  ז"ל )יסודי התורה, ז:ח(: "
תֹוְך ַעְצבּות  ַהְנבּוָאה שֹוָרה לֹּא מִּ

תֹוְך ַעְצלּו ִמתֹוְך ת, ֵאָלא ְולֹּא מִּ
ְנִביִאים,   ִשְמָחה. ְלִפיָכְך ְבֵני הַּ

, ִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְותֹף ְוָחִליל ְוִכנֹור
ים ַהְנבּוָאה"  ְוֶהם ְמַבְקשִּ

"אין הברכה 
מצויה אלא 
בדבר הסמוי 

 מן העין"

ֵ ְך ּוָבאת, ְוָסַגְרְת ַהֶדֶלת ַבעֲ " ד:ד
ְך, ְוָיַצְקְת ַעלּוְבעַ  ָכל    ָבַניִּ

ים ָהֵאֶלה; ְוַהָמֵלא,  ַהֵכלִּ
י יעִּ  "ַתסִּ

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 דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

 ד: צניעות דרכי
 יג, טו

ָנא ֵאֶליָה ַויֹּאֶמר לֹו, ֱאָמר  "
ֵנה ָחַרְ ְת ֵאֵלינּו ֶאת -ָכל-הִּ

ֹות ַהֲחָרָ ה ַהּזֹּאת, ֶמה ַלֲעש
ָלּה; -יֹּאֶמר, ְקָראוכו' וַ   ָלְך 

ְקָרא ָלּה   ַבָפַתח"  ַוַתֲעמַֹּויִּ

ה אלישע שואל את האש .א
 באמצעות משרתו. 

כשהיא מתבקשת לבא  .ב
אליו, היא עומדת בפתח 

 ולא נכנסת.
קידוש ה' 
של נערה 

 בשבי

 ה:
 ג-ב

ְש "  ים, ַויִּ ּו בַוֲאָרם ָיְצאּו ְג ּו ִּ
ְשרָ  ; ֵאל ַנֲעָרה ְקַטָנהֵמֶאֶרץ יִּ

י ְפֵני ֵאֶשת  ַוְתהִּ לִּ
ְרָתּה, -ֶאל ַותֹּאֶמר .ַנֲעָמן ְגבִּ

י, לִּ  יא ַאֲחֵלי ֲא ֹּנִּ ְפֵני ַהָנבִּ
 ְבשְֹּמרֹון; ָאז ֶיֱאסֹּףֲאֶשר 
ָצַרְעתֹו אֹּתֹו  "מִּ

ארץ נכר, לא בגם בהיותה בשבי 
שכחה הנערה את עמה וגילתה 
גאוה יהודית בהציעה לגברתה 

רפא את שי ,לפנות לנביא ישראל
 צרעת נעמן.

 

קידוש ה' 
בתגובה  של 

אלישע 
בענין הטפול 

 בנעמן
 

ְשמַֹּויְ "  ה:ח י כִּ ישהִּ יָשע אִּ  ַע ֱאלִּ
י ָקַרע ֶמֶלְך 'ָהאֱ  ים, כִּ לֹּהִּ

ְש  ְשָרֵאל ֶאת ְבָגָ יו, ַויִּ ַלח יִּ
ה ַהֶמֶלְך ֵלאמֹּר, ָלמָ ֶאל 

ַלי ָקַרְעָת ְבָגֶ יָך; ָיבֹּא ָנא אֵ 
ע, ִכי ֵיש ָנִביא ְבִיְש   .ָרֵאלְוֵידַּ

אלישע נוהג באומץ בתגובתו 
למלך ישראל.)הוא מופיע כאן 

יש הא'להים" לעומת בתואר "א
התואר "מלך ישראל", להדגיש את 

המקום ממנו מדבר אלישע(                                                                 
הוא בטוח בהשגחת ה' שיהיה 
בעזרו בענין הטפול בצרעת נעמן. 
אדרבה הוא רואה בכך הזדמנות 

ולגלות לעיני העמים  את ה'לקדש 
 ה' את כוחו של

הכרה בה' 
 בפי גוי

יש ָהאֱ -ַוָיָשב ֶאל"  ה:טו ים 'אִּ לֹּהִּ
ַמֲחֵנהּו, ַוָיבֹּא -הּוא ְוָכל

וַּיֹאֶמר ִהֵנה ַוַיֲעמֹּ  ְלָפָניו, 
ְעִתי ִכי ֵאין א לִֹהים 'ָנא ָידַּ

 ִכי ִאם ,ָהָאֶרץ-ְבָכל
 ",ְבִיְשָרֵאל

נעמן מודה לאלישע על ריפויו 
'. זהו ומכריז על הכרתו בגדלות ה

קידוש ה' גדול שנעשה בזכות 
 אלישע.

קידוש ה' 
בהתנהגות 

 אלישע

י ֲאֶשר ָעַמְ   ה'-ַויֹּאֶמר, ַחי" ה:טז תִּ
ְפַצר  ם ֶאָקח; ַויִּ בֹו ְלָפָניו אִּ

 ָלַקַחת, ַוְיָמֵאן"

הנביא אלישע מסרב לקבל מתנה 
 מנעמן למרות הפצרותיו של נעמן

חילול ה' על 
 ידי גחזי

 ה:
 כד-כ

יָש אֶמר גֵ ַויֹּ  י, ַנַער ֱאלִּ ע יֲחזִּ
יש  ֵנה ָחַשךְ לֹּהִּ 'ָהאֱ אִּ  ים, הִּ

י ֶאת  י הַ ֲא ֹּנִּ ה, ּזֶ ַנֲעָמן ָהֲאַרמִּ
ָי ֹו ֵאת ֲאֶשר  ַקַחת מִּ מִּ

יא; ַחי  ם  ה'ֵהבִּ י אִּ י כִּ ַרְצתִּ
תֹו  י ֵמאִּ ַאֲחָריו, ְוָלַקְחתִּ

ְרדֹּף  .ְמאּוָמה יַויִּ ַאֲחֵרי  ֵגיֲחזִּ
 ַנֲעָמן וכו' "

זי לא עומד בפתוי החומרי ועל גח
חשבון חילול ה' ודבר שקר רץ 
אחר נעמן ומבקש בשם אלישע 

 תמורה...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 המקור דה/הערךיהמ

 וקופס קפר
 הרחבה/הערות

מדה כנגד 
 מדה 

ְ ַבק  " ה:כז ְבָך, ְוָצַרַעת ַנֲעָמן תִּ
ְלעֹוָלם; ַוֵיֵצא  ּוְבַזְרֲעךָ 
ְלָפנָ   ".ְמצָֹּרע ַכָּׁשֶלג יומִּ

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
הגינות גם 
 כלפי האויב

 ו:
 כג-כא

ְשָרֵאל ֶאלַויֹּאֶמר  "  ֶמֶלְך יִּ
ְר  יָשע, כִּ   אֹּתֹו אֹוָתם:ֱאלִּ

י ַויֹּאֶמר  .ַהַאֶכה ַאֶכה, ָאבִּ
יתָ   לֹּא ַתֶכה, ַהֲאֶשר ָשבִּ
 ְבַחְרְבָך ּוְבַקְשְתָך ַאָתה
ם  ים ֶלֶחם ָוַמיִּ ַמֶכה; שִּ

ְפֵניֶהם, וְ  ְשתּו, לִּ יֹּאְכלּו ְויִּ
ְכֶרה  .ֲא ֵֹּניֶהם-ֶאל ְוֵיְלכּו ַויִּ

 ָלֶהם ֵכָרה ְג ֹוָלה, ַויֹּאְכלּו
-ּו ֶאלְשתּו, ַוְיַשְלֵחם, ַוֵיְלכַויִּ 

ָיְספּו עֹו  -אֲא ֵֹּניֶהם; ְולֹּ
ָלבֹוא ְבֶאֶרץ  ְג ּוֵ י ֲאָרם

ְשָרֵאל  ".יִּ

אלישע בכוחו הנבואי הביא 
לבהלת עבדי מלך ארם שנשלחו 
לתפוס אותו ולשבותו. הם הוכו 
בסנוורים וכשנפקחו עיניהם גילו 
שהם בשומרון לפני מלך ישראל. 

כמובן, רצה להכותם  המלך,
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

דאגה לכלל 
גם מתוך 

 מצוקה

יש ֶאל "  י-ז:ט לֹּא  ֵרֵעהּוַויֹּאְמרּו אִּ
ים, ַהיֹום הַ ֵכן ֲאַנְחנ ֶּזה ּו עֹּשִּ
ְחנּו ְבשָֹּרה הּוא, ַוֲאנַ יֹום 

ינּו ַע   כִּ ים ְוחִּ אֹור ַמְחשִּ
ה ַהבֶֹּקר, ּוְמָצָאנּו ָעוֹון; ְוַעתָ 

יָ ה ֵבית  ְלכּו ְוָנבָֹּאה, ְוַנגִּ
 וכו' "  ַהֶמֶלך

ארבעת המצורעים שהו מחוץ 
למחנה כהלכות צרעת, אך 
בגלותם כי צבא ארם נטש את 
מחנהו ויש כאן בשורה לכל 

שראל לשבירת הרעב, התעוררו י
 ללכת ולבשר לעם

מדה כנגד 
 מדה 

על חוסר 
 אמונה

י  ֶאת ַהָּׁש "  כ-ז:יז ְפקִּ ישְוַהֶמֶלְך הִּ  לִּ
ְשָען ַעל ָי ֹו, ַעל  ֲאֶשר נִּ
הּו ָהָעם  ְרְמסֻׁ ַהַּׁשַער, ַויִּ

בֶ   ַבַּׁשַער, ַוָימֹּת:  רַכֲאֶשר דִּ
יש ָהאֱ  ֶבר'אִּ ים, ֲאֶשר דִּ , לֹּהִּ

י,  .ֶרֶ ת ַהֶמֶלְך ֵאָליוְב  ַוְיהִּ
יש ָהאֱ  ים, ֶאל'ְכַ ֵבר אִּ -לֹּהִּ
ם   ַהֶמֶלְך, ֵלאמֹּר: ָסאַתיִּ

ים ְבֶשֶקל, ּוְסָאה סֶֹּלת -ְשעֹּרִּ
ְהֶיה ָכֵעת ָמָחר , ְבֶשֶקל, יִּ

י .ְבַשַער שְֹּמרֹון ש ַוַיַען ַהָּׁשלִּ
יש ָהאֱ -ֶאת ים, ַויֹּאַמר,'אִּ  לֹּהִּ

ֵנה  ה ֲארֻׁבֹות עֶֹּש  ה'ְוהִּ
ְהֶיה ַכָדָבר ם, ֲהיִּ ַהֶּזה;  ַבָּׁשַמיִּ

ְנָך רֶֹּאה ְבֵעיֶניךָ  , ַויֹּאֶמר, הִּ
ָּׁשם, לֹּא תֹּאֵכל לֹו, וְַּיִהי  .ּומִּ

ֵכן; וִַּיְרְמסּו אֹתֹו ָהָעם 
ר, וַָּימֹת עַּ שַּ  ."בַּ

השליש לא האמין לדבר הנביא 
אלישע שתהיה ברכה בתבואה. 

ו יהיה הנביא הודיע לו כי ענש
שלא יזכה לראות בישועת ה', בנס 
התבואה וכך היה, בחינת "מדה 

 כנגד מדה" .
ספור השליש מובא כאן, כמו 
ספורים רבים אחרים, ללמדנו עוד 

אמונת -סעיף ביראת שמים
חכמים! אם נביא אומר משהו, 
חייבים להאמין לו )אם נביא אמת 

 הוא(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המקור דה/הערךיהמ
 וקופס קפר

 הרחבה/הערות

השגחה 
פרטית 
 גלויה 

י" ו-ח:ג ְקֵצה ֶשַבע ָשנִּ י, מִּ ם, ַוְיהִּ
ָּׁשה, ֵמֶאֶרץ  ַוָתָשב ָהאִּ

ְצעֹּק אֶ ְפלִּ  ים; ַוֵתֵצא לִּ ל ְשתִּ
ַהֶמֶלְך, ֶאל ֵביָתּה ְוֶאל 

ְוַהֶמֶלְך, ְמַ ֵבר ֶאל  .ָשָ ּה
יש ֵגֲחזִּ  ים, 'ָהאֱ י, ַנַער אִּ לֹּהִּ

י, ֵאת ַספְ   ֵלאמֹּר: ָרה ָנא לִּ
ָעָשה ָכל ַהְג ֹּלֹות ֲאֶשר 

יָשע י הּוא .ֱאלִּ ְמַסֵפר  ַוְיהִּ
ֶאת  ַלֶמֶלְך, ֵאת ֲאֶשר ֶהֱחָיה

ָּׁשה ֲאֶש הַ  ֵנה ָהאִּ ר ֵמת, ְוהִּ
 ֶהֱחָיה ֶאת ְבָנּה צֶֹּעֶקת ֶאל

 ָשָ ּה;ַהֶמֶלְך, ַעל ֵביָתּה ְוַעל 
י ַהמֶ ַויֹּאמֶ  י, ֲא ֹּנִּ ֶלְך ר ֵגֲחזִּ
ָּׁשה, ְוֶזהזֹּאת  ר ְבָנּה ֲאֶש -ָהאִּ

יָשע ְשַאל ַהמֶ  .ֶהֱחָיה ֱאלִּ  ֶלְך ַויִּ
ָּׁש  ֶתן ָלאִּ ָלּה ה, ַוְתַסֶפר לֹו; ַויִּ

יס ֶאָח  ֵלאמֹּר,  ַהֶמֶלְך ָסרִּ
 ָלּה ְוֵאת-ֲאֶשר-ָכל-ָהֵשיב ֶאת

י-ָכל ֹום ְתבּואֹּת ַהָשֶ ה, מִּ
ָעְזָבה ֶאת ָהָאֶרץ, ְוַע  

   ה".ָעתָ 

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 

נפלאותיו של אלישע. שאר סיפור 
מיד,  כמובן, ציוה המלך להחזיר 

 לה את גזילתה

"גומל 
רע -לרשע

 כרשעתו" 

פרק 
:א ט
– 

 י:יב

 ה'ָאַמר לֹו, כֹּה  ַויֹּאֶמר
ְשרָ 'אֱ  יָך לֵֹּהי יִּ ֵאל, ְמַשְחתִּ

, ֶאל ה'ַעם ְלֶמֶלְך ֶאל 
ְשָרֵאל יָתה ֶאת ֵבית  .יִּ כִּ ְוהִּ
י ְדמֵ  ַאְחָאב ַקְמתִּ י ֲא ֶֹּניָך; ְונִּ

ים, ּוְ ֵמי ָכל יאִּ   ֲעָבַ י ַהְנבִּ
יָזֶבלה'  ַעְבֵ י ַי  אִּ  ְוָאַב  .מִּ
ְכַרתִּ -ָכל י ֵבית ַאְחָאב; ְוהִּ

יר,  ין ְבקִּ ְלַאְחָאב ַמְשתִּ
ְוָעצּור ְוָעזּוב 

ְשָרֵאל י ֶאת  .ְביִּ ֵבית ְוָנַתתִּ
ַאְחָאב, ְכֵבית ָיָרְבָעם ֶבן 
ְנָבט, ּוְכֵבית ַבְעָשא ֶבן 

ָיה יֶזֶבל יֹּאְכלּו ְוֶאת  .ֲאחִּ אִּ
ְזְרעֶ  ים, ְבֵחֶלק יִּ אל ַהְכָלבִּ

 "ְוֵאין קֵֹּבר

ם אחאב ואיזבל נענשו על מעשיה
הרעים בנבואת אליהו 

יהנביא:" י ְלַאְחָאב ַמְשתִּ ְכַרתִּ ן ְוהִּ
ְשָרֵאל יר, ְוָעצּור ְוָעזּוב ְביִּ -ְוַגם...ְבקִּ

יֶזֶבל ֶבר --ְלאִּ ים  , ֵלאמֹּר:ה'דִּ  ַהְכָלבִּ
ְזְרֶעאל-יֹּאְכלּו ֶאת יֶזֶבל, ְבֵחל יִּ " ...אִּ

העונש  כד(-)מלכים א', כא:כא
  התקיים על ידי יהוא.

את שבעים בני גם ג יהוא הר
אחאב ואת בני אחזיהו, נכדי 

והכריז שבכך מתקיימת  ,אחאב
נבואת אליהו בדבר עונש בית 

 אחאב
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קריעת 
בגדים לאות 

צער על 
בשורות 

 קשות

יח:לז 
 יט:א

יָ "  ְלקִּ ים ֶבן חִּ ה ַוָיבֹּא ֶאְלָיקִּ
ת וְ ֲאֶשר ַעל  ֵפר ֶשְבָנא ַהסַֹּהַביִּ

יר, אֶ  ל ְויֹוָאח ֶבן ָאָסף ַהַמְזכִּ
ָיהּו  ְזקִּ ים; ַוַיגִּ ְקרחִּ  ּו ּוֵעי ְבָג ִּ

ְבֵרי ַרְבָשֵקה לֹו י .דִּ  ַוְיהִּ
ְשמַֹּע ַהמֶ  ָיהּו, כִּ ְזקִּ ֶלְך חִּ

ְקַרע ְתַכס -ֶאת ַויִּ ְבָגָ יו; ַויִּ
 ",ַבָשק

שבו אליו שליחי חזקיה המלך 
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  
הושעת 
 –ישראל 

 קידוש ה'
 ! בכל העולם

 

לֵֹּהינּו, 'אֱ  ה'ָתה "ְועַ   יט:יט
ָי ֹו;  יֵענּו ָנא מִּ ְוֵיְדעּו הֹושִּ

ְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִכי -ָכל מַּ
ֶדָך" 'לִֹהים ְלבַּ  ַאָתה ה' א 

למרות מצוקתו הקשה מבקש 
חזקיה בתפלתו את ישועת ישראל 

כדי לקדש את שם ה'  ,מיד אשור
 בעיני הגויים

 
 
 
 


