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י הציווי למשיחת מלך חדש מבית " משיחת דוד:: יג-א ִישַׁ

ית ְחִמי בֵּ לַׁ "; עם בואו לבית לחם מסתיר הנביא את מטרת הַׁ

עגלת בקר לה', כמנהג המקובל הגעתו בתואנה שבא לזבוח 

בימים ההם; הנביא מזמין אל מעמד הזבח את זקני העיר, 

ועימם את ישי ובניו; כאשר רואה שמואל את אליאב סבר 

ְך ֶנֶגד שהוא הראוי להימשח למלך ואומר: "  !"ְמִשיחֹו ה'אַׁ

הקב"ה מעמידו על טעותו, שהוא אינו ראוי למלוכה וכי  ולםא

ִים, וַׁ ָהָאָדם ִיְרֶאה לַׁ " ינַׁ ָבב ה'עֵּ לֵּ ! אז מעביר ישי את "ִיְרֶאה לַׁ

 כל בניו לפני שמואל אך הקב"ה אינו בוחר באיש מהם.

משלא מצא שמואל את הבן הראוי בין כל בני ישי שאל 

ְנָעִריםאותו: " ּמּו הַׁ ָקָטן ְוִהנֵּה "-"? תשובת ישי ֲהתַׁ ר הַׁ עֹוד ָשאַׁ

צֹאן ד ה ְוָקֶחנּו, ִכי לֹאִשְלחָ  -הוראת שמואל  "; ֹרֶעה בַׁ  ָנֹסב עַׁ

ְדמֹוִני, " -"! הכתוב מתאר את הנער דוד בהופעתו ֹבאֹו ֹפה אַׁ

ִים ְוטֹוב ֹרִאי ִעם ינַׁ ה עֵּ  ; "ְיפֵּ

הּו, ִכי" –ציווי ה'   "! ומעשה המשיחהֶזה הּוא-קּום ְמָשחֵּ

ל ֶאת" -  המרומם את דוד ח ְשמּואֵּ ח אֹ -וִַׁיקַׁ ֶשֶמן וִַׁיְמשַׁ תֹו ֶקֶרן הַׁ

ח רּוחַׁ  הּוא ָוָמְעָלה ֶאל ה' ְבֶקֶרב ֶאָחיו וִַׁתְצלַׁ יֹום הַׁ הַׁ  ."ָדִוד מֵּ

שעה שנמשח דוד וצלחה עליו  :דוד מנגן לפני שאול: גכ-די

ת  רּוחַׁ רוח ה', סרה רוח ה' משאול ובאה עליו " אֵּ ; ה'"ָרָעה מֵּ

ִכנֹורלמצוא " –איתור הצעת עבדי שאול   ן בַׁ עַׁ ְמנַׁגֵּ  ִאיש ֹידֵּ

ן ְבָידֹו ְוטֹוב ָלְך ֹלִהים ָרָעה-א   ְוָהָיה ִבְהיֹות ָעֶליָך רּוחַׁ  ; "ְוִנגֵּ

עַׁ הלחמי: "-שאול שומע על תכונותיו של דוד בן ישי בית ֹידֵּ

תגובתו של שמואל לצו ה' מתמיהה מאד. ראשית, האמנם יש יסוד לכך  איך אלך? ושמע שאול והרגני

ששאול יפגע בשמואל הנביא, אשר אהבו ומשחו למלוכה? שנית, האם הסכנה מבטלת את החובה 

וההכרח למלא את דבר ה'? ולבסוף, הלא דבר ה' מלווה את הנביא ומגן עליו, וכיון שהקב"ה ציווה על 

ל לעמוד כנגדו?! מכורח שאלות אלו מבאר האברבנאל כי שמואל ביקש שמואל ללכת, הלא לא יוכל שאו

לא רצה למשוח איש בימי שאול והיה בעינו רע ההליכה, התנצל ואמר: "...ולהימנע מההליכה ורק ביקש תואנה 

 ."והייתה התשובה ממין השאלה לפייסו בדבריםהקב"ה שידע את אשר עם לבבו השיבו באותה המטבע..ו.." איך אלך

ש"אין סומכין על הנס", ומכיוון שעל פי מנהגו של עולם מי  –ז"ל למדים מענין זה שני דברים: הראשון וח

בבלי, שמושח מלך חדש בחייו של מלך קיים מסתכן בנפשו כמורד, צריך להימנע מכך ולפעול בזהירות )

, ואף על פי שדבר ס"ה:( )יבמותשגדול השלום בין הבריות ולכן "משנין מפני השלום"  –. השני קידושין לב:(

גמור היה להמליך את דוד ביקש שמואל לעשות זאת בכבוד, ולא לפעול בבת אחת ובגלוי כנגד שאול, 

 להסתיר את המעשה בשלב הראשון.  -והקב"ה נענה לו  

ומהגבורה שמקרין אליאב, וטועה  שמואל מתרשם מהכח !"ִיְרֶאה ַלֵלָבב - ה'ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים, וַ  -ָאָדם "

לוקי "יראה ללבב", אל התכונות המסותרות מראייתם של -בזיהוי המלך. על כך אומר הקב"ה שהמבט הא

הבריות, והן התכונות הנדרשות למלך. לא נתפרש בכתוב מהן "תכונות הלבב" שהיו לדוד וחסרו לאליאב 

עצם העקרון שלימד הקב"ה את שמואל. עם זאת, יש ואמנם יתכן שהן גלויות רק ל"בוחן לבבות" ודי לנו ב

ואף אפשר כבר  ("ויחר אף אליאב בדוד"לפי שכעסן הוא, כמה שנאמר ")ר' רש"י: במפרשים התייחסויות לכך 

, כאלו תלב עולות מדמותו של דוד: מיזוג של תכונות חיצוניות ופנימיו-בפרקים שלפנינו לראות אלו תכונות

ְדמֹוִני" -המתוארות בכתוב כמו  ינִַׁים ִעם אַׁ ה עֵּ ר", "ְיפֵּ ִיל, ""ִאיש ֹתאַׁ ן", "ִאיש ִמְלָחָמהו ִגבֹור חַׁ גֵּ עַׁ נַׁ ְנבֹון ", "ֹידֵּ

עמידתו באמונה למען העם, העמידה בענווה לפני שאול על אף שכבר  -", ואלו העולות מן הכתוב כמו ָדָבר

  ֹ"!ִעּמו "ה' –נמשח בעצמו, ומעל לכל 

עומד בלב המעשה הראשון המתאר את דמותו של דוד. הוא מוזמן לבית שאול בשל תכונתו  יגוןהנכח 

ןהידועה: " גֵּ יִטיב ְלנַׁ ן")יז(  "מֵּ גֵּ עַׁ נַׁ ִכנֹור"–. פעמיים בפרק גם נזכר כלי הנגינה של דוד " )יח(ֹידֵּ ן בַׁ גֵּ )טז(, " ְמנַׁ

ח ָדִוד ֶאת" ִכנֹור ְוָלקַׁ ל, "דודשל ושירתו נגינתו . )כג( "הַׁ , מופיעה רבות גם במזמורי "ְנִעים ְזִמרֹות ִיְשָראֵּ

ֶבל ְוִכנֹורהתהלים: " נֵּ ר עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה הַׁ א, ", ט(נז) "ָאִעיָרה ָשחַׁ י יֲַׁעֹקב-ָהִריעּו לֵּ  ,ֹתף ִזְמָרה ּוְתנּו ְשאּו! ֹלהֵּ



ן גֵּ ִיל ,נַׁ ר ,ְוִאיש ִמְלָחָמה ,ְוִגבֹור חַׁ ה' וַׁ  ,ּוְנבֹון ָדָבר, ְוִאיש ֹתאַׁ

בעיני שאול ונהיה לו  ושולח להביאו אצלו; דוד מוצא חן "ִעּמֹו

ח לנושא כלים; כל אימת ששרתה על שאול רוח רעה " ְוָלקַׁ

ִכנֹור ָדִוד ֶאת ן ְבָידֹו הַׁ ָעָליו , "ְוִנגֵּ ְוָרוַׁח ְלָשאּול ְוטֹוב לֹו, ְוָסָרה מֵּ

 ".רּוחַׁ ָהָרָעה

ן וְַׁתִהי " - גינה לרוח הקודש. התנ"ך מצביע על הקשר שבין נב( ,פא"! )ָנֶבל ִכנֹור ָנִעים ִעם גֵּ ְמנַׁ ן הַׁ גֵּ ְוָהָיה ְכנַׁ

ָבָמה . הנה, גם תחילת דרכו של שאול עצמו היתה במפגש עם "טו( ג)מל"ב  "ָעָליו יַׁד הַׁ ֶחֶבל ְנִבִאים ֹיְרִדים מֵּ

ְבִאים ָּמה ִמְתנַׁ ֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכנֹור ְוהֵּ יֶהם נֵּ ִביָת ִעָּמם ְוִלְפנֵּ שאין הנבואה שורה ".." וכתב הרמב"ם על כך ְוִהְתנַׁ

.." )הל' לפיכך בני הנביאים, לפניהם נבל ותוף וחליל וכינור לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה.

עַׁ ת הלויים. חכמת הנגינה של דוד המתואר כ"שירנגינה ובית המקדש הוא מקום של ו. (, חזיסודי התורה  ֹידֵּ

ן גֵּ לצדדים של רוח, והיה ביכולתה לעורר השראה, שמחה וקבלת רוח ה' מצד שאול. אפשר קשורה " נַׁ

מן הסתם לחלק מתלמידי הכיתה ישנן ידיעות וכישורים רבים . להתעכב מעט בנושא נגינה של השראה

ן ְבָידֹובתחום זה. אגב, מן הידוע במחקר, וככל הנראה גם העולה מן הפסוקים )"  הוא, שהכינור "(ְוִנגֵּ

 בתנ"ך הוא כלי פריטה ביד, ולא אחד מכלי הקשת כמו הכינור של היום.
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עולים אל שתים יהפל בעמק האלה: הערכות הכוחותיא: -א

ין" –יהודה יישובי השלוחה הגובלת בינם ל ין בֵּ  שֹוֹכה ּובֵּ

ָקה מורדות ההרים מעל עמק כנגדם אל . ישראל נאספים "ֲעזֵּ

ל ֹעְמִדים ֶאל ִמֶזה ָהָהר ּוְפִלְשִתים ֹעְמִדים ֶאל":האלה  ְוִיְשָראֵּ

ְיא ִמֶזה ָהָהר גַׁ ינֵּיֶהם ְוהַׁ גלית, לוחם  :הופעתו של גלית"; בֵּ

פלישתי ענק ומאיים, יוצא אל העמק כשהוא חמוש מכף רגל 

 ועד ראש באמצעי הגנה כבדים, ובכלי תקיפה קטלניים.

ֲעֹרְך ִמְלָחָמה: "של גליתההתרסה  הצעת ְצאּו לַׁ  ְברּו ?ָלָּמה תֵּ

ָלי ד אֵּ ם ִאִתי ִאם !ָלֶכם ִאיש, ְויֵּרֵּ ל ְלִהָלחֵּ  ְוָהִיינּו ָלֶכם ְוִהָכִני יּוכַׁ

ֲעָבִדים ל ֲאִני ְוִאם !לַׁ ֲעָבִדים לֹו ְוִהִכיִתיו אּוכַׁ  !"ִוְהִייֶתם ָלנּו לַׁ

ע ָשאּול ְוָכל: "בצד הישראלי התגובה ל ֶאת וִַׁיְשמַׁ י  ִיְשָראֵּ ִדְברֵּ

ֶלה ְפִלְשִתי ָהאֵּ תּו וִַׁיְראּו ְמֹאד ,הַׁ  " וַׁיֵּחַׁ

ף ֶאתיום בעמק האלה "-גלית היה מתייצב יוםכט: -יז  ְלָחרֵּ

ל ", בעוד דוד עסוק ברעיית צאן אביו בבית לחם. אחר ִיְשָראֵּ

אחיו קמח, יום, מבקש ישי מדוד להביא ל 40שכבר עברו 

לחם וגבינות. כאשר דוד מגיע למחנה הוא נחשף למעשי 

ְוָהָיה מי שיעז להתייצב כנגדו: "..המוצע לתמריץ גלית, ול

ֶּמֶלְך ֹעֶשר ָגדֹול ְוֶאת ָהִאיש ֲאֶשר  "לֹו ִבתֹו ִיֶתן יֶַׁכנּו יְַׁעְשֶרנּו הַׁ

 :יםלוחמדבר עם הדוד עובר במחנה ומ - הקרבנח: -לא

)הזרת היא חצי אמה. סה"כ שש אמות וזרת  – גובההמתארים את כוחו של גלית:  איתור הפרטיםגלית 

 -שריון : יםמשקל;  כידון, חנית – תקיפהכלי ה ;כובע, שריון, מצחה – ההגנהאמצעי  ,כשלש מטר ועשרים(

שש מאות שקלי כסף, ולפניו הולך נושא  –, להבת החנית ק"ג( 60)למעלה מחמשת אלפים שקלי נחושת 

מגן. נוכל לשאול את התלמידים: מדוע חשוב לנביא לתאר את הפרטים הללו? משום שזהו הרקע  -"צנה" 

עליו לדברים שיבואו אחר כך. העוצמה הפיסית של גלית חריגה, נוראה, מאיימת. הפלישתים משליכים 

תּו" -למראהו  של ישראלהתגובה  ואכןי שיוכל להתמודד איתו. בטוח שאין מהוא עצמו יהבם. את  חַׁ  .וַׁיֵּ

 " ְמֹאד .וִַׁיְראּו

עמק בשפלת יהודה מדרום לבית הוא  עמק האלה

עץ האלה הנפוץ מאד שמש ונקרא כך על שם 

הרכס  -מצד מערב תיכוני. -חורש היםאיזור ובב

הנמוך של תל עזקה,)אשר מעבר לו נמצאת ארץ 

מורדות הרי גוש עציון  -פלשתים( מצד מזרח 

   העמק. –שבחבל יהודה. ביניהם 

ְלעֹו ְבָידֹו" –דוד יוצא לקרב נגד גלית חמוש בחמישה חלוקי נחל, ובקלע  הקלע הקלע הוא כלי קדום  ."ְוקַׁ

. היורה מניח את האבן במרכז הרצועה, מקפל אותה, ומסובב עת עוררצולמעשה זוהי פשוט ליידוי אבן. ו

אותה במהירות. כאשר המהירות בשיאה היורה משחרר צד אחד של הרצועה והאבן עפה במהירות. 

 לאורך הדורות נוצרו כלים משוכללים יותר ליידוי אבנים, המבוססים על מתיחה ושחרור, כמו הרוגטקה. 

, על שם הכלי בו פעל תר של מדינת ישראל נקראת "קלע דוד"והמתקדמת ביההגנה טילי כיום, מערכת 

כמיליון דולר. במערכת היום הוא של טיל אחד העלות דוד כנגד גלית. אפשר לציין הבדל פעוט ביניהם: 

 חלוק נחל עולה פחות..

אוחז  משתמש בתחבולה. מסתיר את האבנים בילקוט הרועים, ואילו את מקל הרועים הואדוד  טעיההה



ה" ָעֶשה ָלִאיש ֲאֶשר יֶַׁכה ֶאת מַׁ ָלז יֵּ ְפִלְשִתי הַׁ ִכי ִמי ...הַׁ

ִיים ֹלִהים חַׁ ְרכֹות א  עַׁ ף מַׁ רֵּ ֶזה ִכי חֵּ ל הַׁ ְפִלְשִתי ֶהָערֵּ ודבריו !? "הַׁ

ִגדּו ִלְפנֵּי" –עושים רושם  הּו ,ָשאּול וַׁיַׁ  ". וִַׁיָקחֵּ

ְך ְוִנְלחַׁ "מלך מציע דוד: לבהגיעו  ְבְדָך יֵּלֵּ ְפִלְשִתי  ם ִעםעַׁ הַׁ

ֶזה ל" –שאול מסרב  "!הַׁ ם ִעּמֹו...לֹא תּוכַׁ ָתה  ִכי  ְלִהָלחֵּ ר אַׁ נַׁעַׁ

כי בעת היותו "; דוד מגלה לשאול ְוהּוא ִאיש ִמְלָחָמה ִמְנֻעָריו

קרה מעשה מופלא בו היכה ארי ודב כדי להגן על רועה 

ִני ִמיַׁד ָהֲאִרי ּוִמיַׁ  צאנו, "ה' ִני ִמיַׁד ֲאֶשר ִהִצלַׁ ֹדב הּוא יִַׁצילֵּ ד הַׁ

ֶזה ְפִלְשִתי הַׁ ְך ו": "!; שאול משתכנעהַׁ  "!ִיְהֶיה ִעָּמְך ה'לֵּ

ע ְנֹחֶשתשאול מוסר בידי דוד " ", שריון וחרב אך דוד לא קֹובַׁ

ָעָליו", היה מורגל בהם ם ָדִוד מֵּ נוטל דוד  תחת זאת ".וְַׁיִסרֵּ

י" ֻלקֵּ ל ֲאָבִנים ִמן ֲחִמָשה חַׁ נַׁחַׁ  וַָׁיֶשם ֹאָתם ִבְכִלי ָהֹרִעים ֲאֶשר .הַׁ

. דוד מתקרב אל גלית ומתפתחים חילופי דברים ביניהם:  "לֹו

גלית לועג לדוד ומבזה אותו, וכנגדו מצהיר דוד על מבטחו 

ֲחִנית ּוְבִכידֹון ְוָאֹנִכי ָבא" –בה'  י ְבֶחֶרב ּובַׁ לַׁ ָתה ָבא אֵּ ֶליָך  אַׁ אֵּ

ם  ְפתָ ְצָבאֹו ה'ְבשֵּ רַׁ ל ֲאֶשר חֵּ ְרכֹות ִיְשָראֵּ עַׁ י מַׁ ֹלהֵּ יֹום  "!ת א  הַׁ

ֶגְרָך ְיהָוה ְבָיִדי ְוִהִכיִתָך ֶזה ְיסַׁ ֶזה ִכי ְויְֵּדעּו ָכל...הַׁ ָקָהל הַׁ לֹא  הַׁ

ֲחִנית יְ  ִּמְלָחָמה ה'ִכי לַׁ  ה'ֹוִשיעַׁ הְבֶחֶרב ּובַׁ   "!הַׁ

שהוא גלית צועד אל עבר דוד, ודוד רץ לעומתו תוך כדי 

ע ָהֶאֶבן ְבִמְצחֹו מניח אבן בקלע וזורק אותה לעברו, " וִַׁתְטבַׁ

ל זַׁק ָדִוד ִמן. ָפָניו ָאְרָצה וִַׁיֹפל עַׁ ע ּוָבֶאֶבן וֶַׁיח  ֶקלַׁ ְפִלְשִתי בַׁ ". הַׁ

ת ִגבֹוָרם ִכי ברגע שראו הפלישתים " בני . פתחו במנוסה "מֵּ

ם שללו את ובשוב ,עד שערי עריהםרדפו אחריהם ישראל 

 .מחנותאשר השאירו מאחריהם ב

בגלוי. ואכן, גלית "קונה" את ההטעיה. הוא רואה נער צעיר ניגש אליו מצויד בציוד הרועים, בילקוט 

ָתה ָבא ֲהֶכֶלב ָאֹנִכי ִכיובמקל. תגובתו של גלית מזלזלת כמובן, " ְקלֹות אַׁ ּמַׁ י בַׁ לַׁ  "? אֵּ

 

. דמות אפיוןנהדרת לעסוק במיומנות של  כל כך הרבה כתוב בפרק על דוד, וזו הזדמנות דמותו של דוד

לתכונות  ונוסיף את מה שאנו יודעים מפרק טז, נערוך מיוןיאספו מה שכתוב בפרק, התלמידים לאחר ש

יו נוסיף עוד ועוד כדף מסומן, שאל - נשאיר הדף במחברת, ומה ניתן ללמוד מכך. את חיצוניות ופנימיות

 ככל שנתקדם בספר. תכונות של דוד המלך

 

ושימש מקור השראה סיפור הקרב של דוד וגלית הוא מן המפורסמים בדברי ימי עולם, פרק של השראה 

למנהיגים ולצבאות. הפער הפיסי בין דוד וגלית הוא פער עצום, ואי אפשר להתגבר עליו בשום צורה 

היוצרות. הוא מצהיר כי יחסי הכוחות אינם תמיד כפי שנראה לעין. זו שאלה  נראית לעין. אך דוד הופך את

ֲחִנית ְיהֹוִשיעַׁ  ִכישל אמונה. " ִּמְלָחָמה ה'ִכי לַׁ ה' לֹא ְבֶחֶרב ּובַׁ 'מערכות ישראל' שאנו . גם הביטוי "הַׁ

, אשר היה נצחון מלחמת ששת הימיםלאחר  לקוח מדברי דוד לגלית. בדורנו, משתמשים בו ביום הזיכרון

מזהיר של צבא קטן על אויב עצום, הופיעו בעיתונות הישראלית קריקטורות רבות הלקוחות מסיפור הקרב 

 . המוזיאון הישראלי לקריקטורהבעמק האלה. חלקן ניתן למצוא באתר של 

 

. שאול שואל את אשר מתנהל בשעה שדוד יוצא לכיוון גליתשיח -הכתוב מתאר דו? בן מי זה העלם

ר ִמי ֶבןאבנר: " עַׁ נַׁ ר ֶבןואבנר איננו יודע. בסיום הקרב שאול שואל שוב את דוד: " "?ֶזה הַׁ ָנעַׁ ָתה הַׁ "? ִמי אַׁ

ְחִמי ֶבןודוד משיב: " לַׁ ית הַׁ י בֵּ ְבְדָך ִישַׁ , והלא דוד כבר היה מנגן לפני . תיאור זה מעורר תמיהה רבה"עַׁ

שאול, והוא הכירו?! נביא כאן את דברי חז"ל, המובאים ברש"י, ששאלתו של שאול לא היתה מי הנער, 

מהו ייחוסו ומשפחתו. כל עוד דוד היה עלם רגיל לא נדרש שאול לשאלה זו,  –מי הוא, כלומר  בןאלא 

וכי "עם ישראל במערכה, החל לתהות על ייחוסו:  אולם משראה את דוד מפגין מנהיגות וגבורה ומוביל את

אם בא  :אלא ראהו מתנהג בטכסיסי מלכות, אמר שאול ?לא היה מכירו, והלא כתיב ויאהבהו מאד ויהי לו נושא כליו

חשוב )רק( ממשפחת פרץ, מלך יהיה, שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו, ואם ממשפחת זרח בא 

 "יהיה

 

 

 

 

 

המעשה של דוד כנגד גלית  עקבותב ד: דוד ויהונתן:-א

נקשרה נפש יהונתן בנפש דוד, וברית נכרתת ביניהם; דוד 

י עובר אל בית שאול דרך קבע ומתמנה לשר וקצין " ְנשֵּ ל אַׁ עַׁ

ניתן להשוות בין תיאור יחסיו של דוד עם בני  דוד ובית שאול

משפחת שאול. בעוד שאול עוין אותו, יונתן ומיכל אוהבים אותו. 

 מרב מיועדת לו אך לבסוף לא נישאת לו, ומיכל נישאת לו. 

מסכת היחסים של שאול ודוד מורכבת מאד, ותיאור התנהגותו של שאול מעורר  חסו של שאול לדודי

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201608/70b1a9e78ea74e058da0be48c72048af/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%205%20%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%95%D7%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA%20%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%9D.pdf
https://blog.nli.org.il/six_day_war_caricature/
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 פרק יח

 

ִּמְלָחָמה  "הַׁ

משעה שדוד גבר על גלית חל  יד: שאול עוין את דוד:-ו

יֹום  עֹויֵּן ֶאת וְַׁיִהי ָשאּול" -מפנה ביחסו של שאול אליו  הַׁ ָדִוד מֵּ

הּוא ָוָהְלָאה ן ; ולמחרת שובם משדה הקרב בעוד ""הַׁ ָדִוד ְמנַׁגֵּ

" והוא ניסה רּוחַׁ ָרָעהשרתה על שאול " "ְבָידֹו ְכיֹום ְביֹום

ֶכה וַָׁיֶטל ָשאּול ֶאת" -לפגוע בדוד  ֲחִנית וַׁיֹאֶמר אַׁ ְבָדִוד  הַׁ

ִקיר ֲעָמִים .וִַׁיֹסב ָדִוד ִמָפָניו ,ּובַׁ ; שאול מעביר את דוד "פַׁ

ר" -פקיד צבאי תוממנהו ל ,כלים ומנגן מהיותו נשא . "ָאֶלף שַׁ

  .דוד מצליח מאד בתפקיד זה ורוכש את אהדת העם

תחילה מציע שאול  - מרבכט: דוד נעשה חתן למלך:  -טו

לדוד את ביתו הגדולה, מרב, ומתנה את הנישואין בכך 

 ,ענווהבשדוד ילחם כנגד גדודי פלשתים. אולם דוד מסרב 

ובפועל כאשר הגיע הזמן המיועד נתן שאול את מרב לאיש 

ְּמֹחָלִתי" אחר, ל הַׁ ְדִריאֵּ מיכל, ביתו הצעירה  – מיכל. "ְלעַׁ

ומציע אותה לדוד ובתנאי יותר, אוהבת את דוד, ושאול שב 

שתים המצרים לישראל, ימלוחמי פל 100כי דוד יהרוג 

ש ּוְתִהי ּוְתִהי" -וקיווה שדוד יפול בקרב   בֹו יַׁד לֹו ְלמֹוקֵּ

 200אך דוד מצליח במשימה מעל ומעבר והורג  "ְשִתיםיְפלִ 

שתים; שאול נותן את מיכל לדוד ומבין כי רוח ה' ילוחמים פל

 תו כלפי דוד גוברת.עם דוד, וטינ

כי  טז. כבר למדנו בפרק 1קושי ומבוכה. כדאי לשים לב לשני דברים כלליים בהוראת הפרקים הללו: 

ח רּוחַׁ " –משעה שנמשח דוד צלחה עליו רוח ה' הראויה למנהיגות  הּוא וָ  ֶאל ה'' וִַׁתְצלַׁ יֹום הַׁ הַׁ , "ָמְעָלהָדִוד מֵּ

תּו רּוחַׁ  ה'ְורּוחַׁ ובמקביל ".. ִעם ָשאּול ּוִבֲעתַׁ ת  ָסָרה מֵּ אֵּ . כיון שנדחה שאול ממלכותו יד(-, יגטז) "ה'ָרָעה מֵּ

רעה", ורוח זו מטה את ליבו לעוינות ואיבה כלפי דוד. עוד נראה  לוותה דחיה זו בנפילה רוחנית וב"רוח

. פרקים אלו מזמנים הזדמנות 2כיצד מעת לעת שאול מכיר בטעויותיו, ומצטער מאד על יחסו העוין לדוד. 

להתבונן על ההתרחשות דווקא מהזווית ההפוכה, וללמוד ממנה לקח: כיצד דוד מתייחס לשאול! הנה, 

משח למלוכה, ועל אף שגבר בקרב על גלית, הוא איננו דוחק את שאול ממלכותו אלא למרות שדוד כבר נ

שב לשרת את שאול, ומתייחס אליו בכל הכבוד הראוי למלך ישראל. וגם כאשר באה על שאול הרוח 

הרעה והוא רודף ומסכן את דוד, דוד אינו נלחם בו ואינו משיב לו רעה, אלא ממשיך לכבד את אותו, 

 ילות ובענווה. זוהי התנהגות מופלאה המאפיינת את דוד, ולימים גם את הנהגתו.ולנהוג באצ

אפשר לשאול את התלמידים היכן עוד במקרא מצינו סיפור דומה על סיפור נישואין של  התמצאותחידת 

דמות מרכזית שבה מעורבות שתי אחיות. התשובה כמובן היא נישואי יעקב לרחל וללאה. גם שם הוצעה 

כירה, ולבסוף ניתנה הצעירה. יש גם הבדלים והמורה יראה לנכון מהי רמת הפירוט של תחילה הב

 ההשוואה.

 

  

 

 

 

 

 

 

" את ֲעָבָדיו ָכלשאול מגלה ל" :מפייס את שאול: יהונתן ו–א

ץ ְבָדִוד, ואת רצונו להמיתו, אך יהונתן אשר "איבתו לדוד  ָחפֵּ

לפיוס: "" מדבר על לב אביו דברי ְמֹאד ְבדֹו  אַׁ ֶּמֶלְך ְבעַׁ ָטא הַׁ ֶיח 

ֲעָשיו טֹוב ָטא ...ְלָך ְמֹאד ְבָדִוד, ִכי לֹוא ָחָטא ָלְך ְוִכי מַׁ ְוָלָּמה ֶתח 

; שאול מתפייס, נשבע כי לא "?ָדִוד ִחָנם ְלָהִמית ֶאת ְבָדם ָנִקי

 ."ְכֶאְתמֹול ִשְלשֹוםיאונה לדוד רע, ומשיב אותו לפניו "

ברדיפה של שאול  –אותו הענין וכולן מעורבות ב ,חמש דמויות מתוארותבמהלך הפרק  בפרק הדמויות

את עצמו, לאחר מכן מיכל מצילה אותו דוד אחר דוד: תחילה מציל יהונתן את דוד, לאחר מכן ממלט 

לקרוא את הפרק ולרשום מה חלקה של כל  ,מראש ,ניתן לבקש מהתלמידיםולבסוף שמואל מגן עליו. 

. הנחישות של שאול לפגוע בדוד שעולה 1צורה זו של הצגת הפרק ממחישה מספר דברים: דמות. 

. אל מול 2  נו מניח לונמדרגה, ועל אף הפיוס של יהונתן, והשבועה שנשבע, מתאמץ לרדוף אחרי דוד ואי

תרחשו בזה אחר זה היה מוצא הפרטים אשר מיוחדת של אלמלי שרשרת . זה עומדת ההצלה של דוד

 השוות בין האופנים השונים שבהן ניצל בכל פעם.עמוד על חלקה של כל דמות, ול. ניתן ל3את מותו  



 

 

 

 

 

 

 פרק יט

במקביל להצלחת דוד  נמלט מפני שאול:ט: דוד -ז

ש ָשאּול " – שורה על שאול רוח רעהשוב במלחמות,  קֵּ וְַׁיבַׁ

ִקיר ֲחִנית, ְבָדִוד ּובַׁ כֹות בַׁ ְיָלה הּוא...ְלהַׁ לַׁ ט, בַׁ  .ְוָדִוד ָנס וִַׁיָּמלֵּ

 ישאול שולח את אנשיו אחר: יח: מיכל ממלטת את דוד-יא

ֲהִמיתֹו דוד " ֹבֶקר ְלָשְמרֹו, ְולַׁ היא  : מיכל ממלטת אותואך "; בַׁ

ְכִביר " ו"ְתָרִפים"מורידה את דוד מהחלון, מניחה במיטתו 

ומפיצה כי הוא חולה; כאשר שאול  ,מכוסים בבגד" ִעִזים

מצווה על שומריו להביא אליו את דוד החולה, מתגלה 

ְלִחי וְַׁתשַׁ  ?!ָלָּמה ָכָכה ִרִּמיִתִניההטעיה, ושאול נוזף במיכל: "

ט ,ֹאְיִבי ֶאת  הּואמיכל טוענת כי דוד איים עליה: " "?!וִַׁיָּמלֵּ

ְך ְלִחִני ָלָמה ֲאִמיתֵּ י שַׁ לַׁ ר אֵּ  ., דוד נמלט אל שמואל"ָאמַׁ

שאול ממשיך לבקש את דוד ושולח שליחים לרמה, כד: -כ

שם יושבים שמואל ודוד. בראות המשלחת את שמואל 

ונביאיו שורה עליהם רוח נבואה, וכך גם על המשלחת 

השניה והשלישית, עד אשר שאול בעצמו מגיע לרמה וגם 

הוא מתנבא, ובעוצמה מיוחדת, ודבר נבואתו הפתאומית 

ְנִביִאם" - והלא צפויה הפכה למשל בישראל  "?ֲהגַׁם ָשאּול בַׁ

עומדים הם אף על פי כן . לא ניתן להתעלם מכך שיהונתן ומיכל הם ילדיו של שאולשאול, יהונתן ומיכל 

טעות, ומצילים אותו, כל אחד כחכמתו, מעשיית עוול. לצד דוד. למעשה הם מונעים מאביהם מלבצע 

של נאמנות, מחויבות, כבוד ההורה, צדק.  -הפסוקים יכולים להוביל לעיסוק בתכונות, או בקונפליקטים 

 כיצד כל הדמויות, כולל דוד, מתנהלות בדרך של חכמה ורגישות רבה. -ניתן להעמיק בסוגיה 

בעימות בין   -בת כומור סיטואציה קשהפעול בת, שמשכילה לתגלה בפרק כאשה מיוחדמבת שאול  מיכל

ה מגיעתוך הצורך להתמודד עם פלוגת לוחמים אשר כל זאת , אביה לבעלה, בין המלך לבין שר הצבא

מוד על ללאחת לאחת, ומתוך כך אפשר לבקש מהתלמידים למנות את פעולותיה  לביתה לבקש את דוד.

 .דווע יוזמה, תקיפות, מעשיות, חכמה, ירידה לפרטים, נימוס –תכונותיה 

ִעיר(, ו ם עור עזיםמצמידה לההכתוב מתאר כיצד מיכל לוקחת "תרפים",  תרפיםה ֹ מכסה את שני אלו )ֹשַׁ

מות מראה של אדם ישן. בפעולה זו, בצירוף לטענה כי דוד חולה, הטעתה את  . בבגד כך הצליחה לדַׁ

אלא, שבתיאור זה יש קושי: מהם ה"תרפים" שמיכל  " זמן יקר עבור דוד.השומרים והצליחה"לקנות

המילה "תרפים" זכורה לנו מספר בראשית, והם כלים ששימשו את לבן, לכאורה  השתמשה בהם?

ל וִַׁתְגֹנב" -לעבודה זרה  ְתָרִפים ֲאֶשר ְלָאִביהָ  ָרחֵּ אם כן, כיצד יתכן שבבית דוד . , יט(לא)בראשית " ֶאת הַׁ

וכיוון מזלות  רמב"ן, ומפרשים נוספים, ביארו כי התרפים הם כלים לידיעת שעות ומיכל היו "תרפים"?

אבל לא היו כל התרפים נעבדים, כי איך תמצא ..", שיש המשתמשים בהם לעבודה זרה ויש שלא: השמים

 ".שהם כלים לקבל השעות ויקסמו בהם לדעת עתידות ,מה שאומר )הנראה( והקרוב ?בבית אדנינו דוד בודה זרהע

איזה אשה נוספת מילטה אנשים מבעד לחלון? התלמידים יפתחו ויקראו את הפסוק  חידת התמצאות

 .מספר יהושע
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אצל שמואל בורח דוד ליונתן ומתאונן בפניו  ניותב מהשהות

נפשו; יונתן ודוד חלוקים עד כמה אביו מבקש את כי על 

שאול נחוש להרוג את דוד והם מבקשים לבדוק זאת, שלא 

  .בנוכחות דוד

כיצד יגיב שאול להעדרו של דוד  :המבחן הוא: תכנוןה

, בתואנה שהלך לסעודת זבח דש בבית המלךומסעודת הח

את הדברים, סימן  יקבל שאולעם משפחתו בבית לחם. אם 

שגמר אומר ך אם יחרה אפו, הרי שדוד אינו בסכנה, א

 להרוג את דוד. 

עד כמה ממשית כוונתו של שאול באה על רקע בחינה שעוסק בברית הגדולה שבין דוד ליהונתן. פרק כ 

להרוג את דוד. זהו פרק ארוך ומורכב ואנו ממליצים כי המורה יספר אותו בקצרה, תוך קריאת מספר 

 פסוקים מרכזיים בלבד. 

מפסוק כג רק , עד פסוק כג, ושל המבחן אפשרות נוספת היא כי המורה יספר בקצרה בלשונו את התכנון

 לקרוא עם התלמידים תוך שימת לב איזו מבין שתי האפשרויות התממשה. 

 

 

 

מצלצל מוכר למי שנמצא, ומקשיב, בשעת ההפטרה בבית  "לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר ֹחֶדש וַׁיֹאֶמר"עולם ההפטרות 



 

 

יהונתן אף קובע סימן כיצד יוכל להעביר את התשובה מבלי 

א עם נערו לירות בחיצים, צֵּ שדוד ייאלץ להיחשף: יהונתן יֵּ 

והנער ילקט אותם להשיבם, וזה הסימן: אם יאמר יהונתן 

ִחִצים "לנער את המילים:  ָנהִהנֵּה הַׁ  - "ָקֶחנּו ָוֹבָאה, ִמְּמָך ָוהֵּ

ִחִצים שלום לדוד, ואם יאמר: " על דוד  –" ִמְּמָך ָוָהְלָאהִהנֵּה הַׁ

  מהארמון כי כלתה אליו הרעה מעם שאול.  לכתל

היעדרו של למעשה, הגיב שאול בחריפות קשה על : המבחן

ר": באישור יהונתן דוד ף ָשאּול וִַׁיחַׁ  ֶבן וַׁיֹאֶמר לֹו ִביהֹוָנָתן אַׁ

ְרדּותנַׁעֲ  ּמַׁ ְעִתי ִכי !וַׁת הַׁ ָתה ְלֶבן ֲהלֹוא ָידַׁ ר אַׁ י ֹבחֵּ ָתה ...ִישַׁ ְועַׁ

י לַׁ ח ֹאתֹו אֵּ ח ְוקַׁ וכאשר מנסה יהונתן "! ָמֶות הּוא ִכי ֶבן ְשלַׁ

 להגן על דוד בדברים מטיל עליו שאול את חניתו בכעסו.

: על פי הסימן המוקדם, בעת יריית והפרידה ההודעה

ִצי ִמְּמָך יהונתן את הנער במילים: "החיצים מכווין  חֵּ ֲהלֹוא הַׁ

, אך בטרם יצא דוד לדרכו משלח יהונתן את נערו "ָוָהְלָאה

ְיהֹוָנָתן  וַׁיֹאֶמרונשאר להיפרד מדוד בבכי, בברכה ובברית: "

ְך ְלָשלֹום ם   !ְלָדִוד לֵּ ינּו ֲאנְַׁחנּו, ְבשֵּ ְענּו ְשנֵּ אֹמר  ה'ֲאֶשר ִנְשבַׁ לֵּ

ד ִיְהֶיהה'  ְרֲעָך עַׁ ין זַׁ ְרִעי ּובֵּ ין זַׁ יֶנָך ּובֵּ יִני ּובֵּ "; דוד עֹוָלם בֵּ

 הנרדף יוצא מארמון שאול ומתחיל בסדרת נדודים.

השבת היא ערב ממילא נקראת בכל פעם שראש חודש יוצא ביום ראשון, והכנסת. הפטרת "מחר חודש" 

במקרה כזה מחליפה הפטרת "מחר חודש" את ההפטרה הרגילה של הפרשה. בדומה לכך, ראש חודש. 

, ולא את ההפטרה בספר ישעיה יקראו את הפטרת "השמים כסאי"בשבת  יחולאם ראש חודש עצמו 

קהילות , מנהג קדום בכל לנצל את ההזדמנות ולהסביר לתלמידים את המושג: "הפטרה"כדאי . הרגילה

ה מספרי הנביאים שיש לה יישראל, שאחרי הקריאה בתורה מפטירים, כלומר מסיימים, בקריאת פרש

קשר לנאמר בפרשה, או למועד בו נמצאים. נהוג שהעולה אחרון לתורה קורא את ההפטרה ולכן העליה 

 ריאת ההפטרה.   נקראת "עליית מפטיר". מנהג ידוע הוא עליית נער הבר מצוה לתורה בעליית "מפטיר", וק

 

 

 

 


