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במנוסתו מארמון שאול עובר דוד  :דהינטילת הצ - נובי: -א

הכהן, ממנו מבקש  בעיר נוב, בה נמצאים המשכן, ואחימלך

הפתאומית, ביר את הופעתו . דוד מס1דוד שתי בקשות: 

ְך ִצַוִני ָדָבר " –נשלח למשימה חשאיתולבד, בכך ש לֶּ ַהמֶּ

ר ֵאַלי ִאיׁש ַאל ֹּאמֶּ ת ַוי ר ֵיַדע ְמאוָמה אֶּ ֵלֲחָך ַהָדָבר ֲאׁשֶּ ִכי ׁשֹּ  "ָאנֹּ

וכי עליו להצטייד במזון. אחימלך נענה כי יש אצלו לחמי  –

. 2  ודש ויוכל לתת אותם אם אנשי דוד יקפידו על טהרהק

ה  ְוִאין יֶּׁש" –דוד מספר כי מרוב דחיפות לא הצטייד בנשק  פֹּ

ב ָיְדָך ֲחִנית אֹו ַתַחת ֹּא ַחְרִבי ְוַגם ִכי ַגם ?ָחרֶּ ָלַקְחִתי  ֵכַלי ל

ְך ָנחוץ ָהָיה ְדַבר ִכי !ְבָיִדי לֶּ מוסר לו את חרב  ואחימלך ."ַהמֶּ

ִהיא לוָטה ַבִשְמָלה  ִהֵנה" גלית אשר היתה שמורה אצלו

"; לכל המעשה הזה עד אחד מאנשי שאול ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד

 הנאמנים ביותר, ושמו דואג אדומי.

אחת המטרות של שימוש במפה היא כדי לסייע לארגון מידע  מארגנתשימוש במפה כמסגרת ֲ

גם המקום הוא כלי  זכירה וההבנה,זמן פורש מאורעות ויוצר מסגרת המקלה על הכשם שציר ולהבהרתו. 

 .שימוש במפת ארץ ישראל - 10מיומנות ר' במסמך המיומנויות  – מארגן ומקל על הבנת רצף מאורעות

. פני כמה וכמה פרקיםנפרש על בפרקנו אנו מתחילים נושא ארוך, ובו תנועה רבה בין מקומות. נושא זה 

מרגע בריחתו מוצע לתת לתלמידים מפה. במהלך הלימוד נציין את כל המקומות שבהם עבר דוד 

בכל מקום נוכל לציין בקצרה  .)שמואל ב פרק ב(מהארמון ועד שהומלך על ידי אנשי יהודה בחברון 

ידים יציינו בכל מקום באמצעות מספר, ציור, או חפץ, שיסמל את האירוע שהתרחש בו. לצד המפה התלמ

כז -ת בפרקים כאיוללמוד את ההתרחשוגם בדרך זו ניתן  (מה ארע שם? במי פגש? מה עשה?) –בקצרצרה 

 וכללי יותר לקראת סיום השנה. באופן מזורז

 

י ֵאין ל כִּ ם ֶלֶחם ח  ֶדׁש ֶלֶחם אִּ הלחם שנמצא במשכן הוא לחם הפנים, שנמצא על השולחן בכל השבוע  ק 

ן וְלָבָניו ַוֲאָכֻלהו ְבָמקֹום ָקדֹּׁש" , ח(כד)בספר ויקרא ומוחלף בשבת. על לחם זה נאמר  ואם  "ְוָהְיָתה ְלַאֲהרֹּ

לחן והלחם משנסתלק מעל השורש"י ביאר: "וכיצד נתן ממנו אחימלך לדוד?  ,אסור לזרים זה כך, לחם

מהלחם משום  לולאכ היה מותר", ובמצודות הביא מדברי חז"ל כי והקטירו הבזיכין, קרוב הוא להיות חולין

 ."חולי הרעבון, והכל מותר משום פקוח נפש"

 

 

 

 

 ארץ גתב

(1) 

במנוסתו מפני שאול  :מעשה השגעון - גת ארץ: טז-אי

למצוא מקלט עובר דוד אל תחום שלטונו של אכיש  ובנסיון

מלך גת בארץ פלישתים, אולם עבדי אכיש מזכירים לאכיש 

  -עד כמה דוד הוא אויבם המר וכי כך יש להתייחס אליו 

ר, ִהָכה ָׁשאול ַבֲאָלָפו ְוָדִוד " לֹות ֵלאמֹּ ֲהלֹוא ָלזֶּה ַיֲענו ַבְמחֹּ

ָתו ַוִיָרא 'ו לסכנה גדולה, הביא עצמ דוד מבין כי "!ְבִרְבבֹּ

ְך לֶּ ד, ִמְפֵני ָאִכיׁש מֶּ ; הפתרון המיידי של דוד הוא 'ַגת ְמאֹּ

להראות עצמו כאדם אחר והוא נוקט בדרך של שגעון, 

ַוְיַׁשנֹו מעשי סכלות, הזלת ריר וחריטה על דלתות הארמון.. "

ץ ֲהלֹואעל המילים ' תזכורת כואבת ְך ָהָארֶּ לֶּ  יזאמרו לו לאכיש, תנאי היה בינינו )לעיל 'מביא רש"י: ' זֶּה ָדִוד מֶּ

 'אין לך אלא שתרד מכסאך, ויהיה מלך הארץ הזאת ...ט(, אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים

 ר יש מקוםכי לכל דב. הלקח ממנו הוא מפורסם על דוד והשגעון מעשהמופיע  )פרק לד( במדרש תהלים

 מול הדברים הטובים יש -להים' -ו'זה לעומת זה עשה הא, בעולם של הקב"ה ו'את הכל עשה יפה בעיתו'

הקב"ה כל מה שעשית יפה עשית, והחכמה יפה מן הכל, וכן הוא אומר פני אמר דוד ל": דברים שלילייםצורך גם ב

 ?!מה הנאה יש לעולם מן השטות הזו ,חוץ מן השטות הזה רבונו של עולם ,מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית

על  :הקדוש ברוך הוא ואמר ל ?שאדם מהלך בשוק ומקרע כסותו, והתינוקות רצין אחריו ומשחקין עליו, זה נאה לפניך

אכיש, לא עשה דוד עד שהלך אצל  .ותתפלל עליה עד שאתן לך ממנה...שטות אתה קורא תגר, חייך שתצטרך לה

וחרבו  ? אתמול הרגת את גלית, והיום אתה הולך אצל אכיש ?אצל אכיש אתה הולך ,דוד :הקדוש ברוך הוא ואמר ל

כיון שראו אותו בא  ?בידך, ואחיו של גלית שומר ראשו של מלך היה, ועדיין לא נסתפג דמו של גלית, ואתה הולך אצלו

נהרוג למי שהרג אחינו... באותה שעה נתיירא  ,לאכיש, , אמרו לוברגליו, אמרו לו הרי דוד, שהרג אחיך בא אצל אכיש

https://storage.cet.ac.il/assets.api/uploads/201608/a97bd2d2a4624105b2510845a7981813/%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A1%2010%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%9E%D7%A4%D7%AA%20%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.pdf


ת ֵלל ְבָיָדם ַוְיָתו ַעל אֶּ ם ַוִיְתהֹּ תֹות ַהַשַער ַדלְ  ַטְעמֹו ְבֵעיֵניהֶּ

ל ד ִרירֹו אֶּ  שהגיע ; ואמנם, אכיש משתכנע כי הזר"ְזָקנֹו ַויֹורֶּ

תֹו " -איננו דוד  ִהֵנה ִתְראו ִאיׁש ִמְׁשַתֵגַע, ָלָמה ָתִביאו אֹּ

ת ֲחַסר ְמֻׁשָגִעים ָאִני ִכי ?ֵאָלי ם אֶּ  ?..זֶּה ְלִהְׁשַתֵגַע ָעָלי ֲהֵבאתֶּ

הקדוש ברוך הוא מה אתה  ובאותה השעה, אמר ל ענני! דוד, התחיל מבקש דוד ומתפלל ואמר רבונו של עולם 

והשטות  'בז לדבר יחבל לו'מבקש? אמר לפניו תן לי מאותו השטות שבראת, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא אמרתי לך 

שנאמר וישנו את  ,.....עשה עצמו כשוטה ומשנה את טעמו'לדוד בשנותו את טעמו'מזמור לכך נאמר ! מבקש אתה

 !טעמו בעיניהם ויתהולל בידם ויתו על דלתות השער, היה כותב על הדלתות ואמר אכיש מלך גת חייב לי מאה רבוא

ומשטות מבפנים, ודוד היה צועק ומשתטה  ובתו של אכיש היתה היא ואמה שוטות, והיו צועקות !ואשתו חמשים רבוא

באותה שעה שמח דוד שמחה  ?..כי הבאתם את זה להשתגע עלי בחוץ, אמר להם אכיש לעבדיו חסר משוגעים אני

לתו בפי, בעת יאברכה את ה' בכל עת תמיד תה ,דכתיב !כמה טובה היא השטות :אמר להקב"ה, שיצא לו השטות

 .."ילת בראשית, וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאדחכמה ובעת שטות, וכן את מוצא בתח

 

 

 

 כהני נוב

(1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כב

דוד נמלט מארץ : התקבצות פמליה –ערת עדולם מב: -א

פלשת אל שפלת יהודה הסמוכה ומסתתר במערות עדולם; 

השמועה על דוד, שר הצבא הנרדף, מתפשטת ומעגל 

ָחיו ְוָכלסביבו: בראשונה, "אנשים מתחיל להתגבש  ֵבית  אֶּ

ר ִאיׁש ָמצֹוק ְוָכל ָכלאיש  400" ונוספו עליהם ָאִביו  ִאיׁש ֲאׁשֶּ

א ׁשֶּ ׁש ִאיׁש ַמר ְוָכל לֹו נֹּ   ."נֶּפֶּ

דוד עובר את הירדן ומבקש אצל מלך  מצפה מואב:: ד-ג

ִאְתכֶּם ַעד ָנא ָאִבי ְוִאִמי  ֵיֵצא" -מואב מקום מקלט עבור הוריו 

ר ֵאַדע, ַמה ה ֲאׁשֶּ   ."ֹלִהים-ִלי א   ַיֲעשֶּ

ה: גד הנביא מצווה על דוד לשוב מעבר הירדן אל ארץ 

 יהודה ודוד מתיישב ביער חרת.

שאול שומע כי דוד קיבל סיוע אשר  נוב כהני תגיכג: הר –ו 

אפשר לו להישמר ממנו, ומאשים את עבדיו כי הם נאמנים 

ם ֻכְלכֶּם ָעַלי" –לדוד וכי קשרו קשר כנגדו   "!ִכי ְקַׁשְרתֶּ

אשמה אל אחימלך, הכהן מנוב, הדואג האדומי מפנה את ה

  ְוֵציָדה".. -ומספר כי ראה בעיניו כיצד קיבל ממנו דוד סיוע 

ב ָגְלָית ַהְפִלְׁשִתי רֶּ שאול קורא  !"ָנַתן לֹו ָנַתן לֹו ְוֵאת חֶּ

ָלָמה " –בקשר  םומאשים אות ,כל כהני נובוללאחימלך 

ן ם ָעַלי ַאָתה ובֶּ ב ְוָׁשאֹול לֹו  ִיָׁשי ְקַׁשְרתֶּ רֶּ ם ְוחֶּ חֶּ ְבִתְתָך לֹו לֶּ

המורה יבחר אלו פסוקים נדודי דוד. נושאים שונים בפרק, ומעבר בין מספר "תחנות" ב הוראת הפרק

, באיזו נקודה ירחיב, ואלו פסוקים יסופרו באופן כללי. ניתן "לחצות" את הלוח לשתי תמונות ויקרא

המתרחשות במקביל, כאשר בצד אחד נעקוב אחרי דוד ובצד השני אחר המתרחש בארמון שאול. שתי 

  כאשר אביתר בורח מנוב ומגיע ליער חרת.   ,בסיום הפרק תתלכדנההתמונות 

ל צֹוק ו   כָּ יׁש מָּ לאִּ יׁש ֲאֶׁשר כָּ ֶׁשא אִּ ל לֹו נ  כָּ יׁש ַמר ו  אלו אנשים בעלי מצוקות חברתיות וכלכליות  ֶנֶפׁש אִּ

)"אשר לו נשה" = בעלי הלוואות שברחו מתשלום חובם( אשר נדחו מהחברה או התרחקו ממנה. דוד, 

שאך אתמול עמד בראש צבא של לוחמים מהמעמד הראשון, כולל משמר המלך, הופך באחת להיות 

נהיגו של 'גדוד בעייתי'. אפשר לנסות בשלב זה לתאר את התפקידים השונים שדוד מילא עד כה, ואת מ

של 'מרי הנפש' ובעלי  מנהיגהמעבר החד ביניהם: רועה צאן, מנגן ונשא כלי המלך, שר צבא העם, וכעת ה

מצוקה ומרי שיכולה לעמוד בראש קהל של בעלי ה ,החוב. מה מלמד אותו כל תפקיד? איזו אישיות זו

יוזמה בשם "נערי רפול", על שמו של בארץ בשנות השבעים התפרסמה ? אגב, ולהנהיג אותם, הנפש

מרקע של מצוקה, לחלקם במסגרת יוזמה זו גויסו לצה"ל נערים של צה"ל, רפאל איתן.  11-הרמטכ"ל ה

 אף רישום פלילי. נערים אלו עברו הכשרה מיוחדת על מנת לשלבם בצבא. 

ְוָׁשם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ָׁשאול ": ו לא היתה ברורהמשמעותקראנו על פרט ש )פס' ח( בפרק הקודםים רִּ ט  מידע מַ 

ִמי...ַביֹום ַההוא ֵאג ָהֲאדֹּ ִעים  וְׁשמֹו דֹּ ר ְלָׁשאולַאִביר ָהרֹּ כעת מתברר עד כמה פרט זה היה בעל . "ֲאׁשֶּ

המוציא לפועל של הופך להיות גם דואג שנקלע לאירוע בנוב מדווח כעת על שראה לשאול, ו חשיבות.

גזרת המלך. אחימלך לא יכול היה לשער אלו השלכות נוראות יהיו למעשה הסיוע שהעניק לדוד. הוא לא 

בצירוף לעובדה שדואג האדומי נכח בעת המעשה, והלשין עליו כמשתף  הכיר את הקרע שבין שאול לדוד,

  פעולה, חרצו את גורל העיר. 

 אשר (מצורע, תנחומא) חז"למפורסמים דברי ' כל שהוא רחמן על אכזרים לסוף נעשה אכזר על רחמנים'

לחמת עמלק לבין פרקנו. במלחמת עמלק נאמר כי שאול חמל ההשוואה בין מ מתוךו אמירה נוקבת גזר

)'רחמנים'(, שהיו חפים  גרם להריגת כהני נב, על אף שהיה ראוי להורגו, ואילו כאן )'אכזרי'( על אגג



ֹּא ִכיאחימלך מצטדק וטוען " "?ֵבאֹלִהים   ָיַדע ַעְבְדָך ְבָכל ל

ן אֹו ָגדֹול ֹּאת ָדָבר ָקטֹּ אך שאול אינו משתכנע ומצווה על  ,"ז

לוחמיו לפגוע בכהני נוב; כאשר החיילים מהססים ונמנעים 

ֲהִניםמכך, פונה שאול אל דואג: " ב ַאָתה וְפַגע ַבכֹּ ", דואג סֹּ

פוגע והורג את כל כהני נב, למעט אחד, בנו של הכהן 

ָחד ַוִיָמֵלט ֵבןהגדול: " ְך אֶּ לֶּ ְבָיָתר..ַלֲאִחימֶּ ַוִיְבַרח ַאֲחֵרי  וְׁשמֹו אֶּ

ביערות יהודה. מששומע  "; אביתר בורח אל מחנה דוד..ָדִוד

דוד את אשר ארע הוא מצטער צער עמוק על שארע בגללו 

ִתי " ִכי ַסבֹּ ׁש ֵבית ָאִביָך ְבָכל )גרמתי(ָאנֹּ  ְׁשָבה ִאִתי ַאל! נֶּפֶּ

ר !אִתירָ  ת ִכי ֲאׁשֶּ ת ְיַבֵקׁש אֶּ ָך ַנְפִׁשי ְיַבֵקׁש אֶּ  "!ַנְפׁשֶּ

א שהפגנת רחמים כלפי מי יהרבים עסקו בדברי חז"ל אלו. המשמעות הרווחת של הפתגם  .מפשע

 וסופה שתרבה את סבלם.התעלמות מאותם האנשים התמימים, היא  ומסכן אותם, אחריםתאכזר לשמ

הוא ממהר להאשים את עצמו באסון הכבד:  את מה שקרה בנוב עכאשר דוד שומ 1 לוקחים אחריות

ִתי" ִכי ַסבֹּ ׁש ֵבית ָאִביָך ְבָכל ָאנֹּ "! כלומר: מה שקרה קרה בגללי, אני הסיבה לכך שכהני נב נהרגו. מובן נֶּפֶּ

. שדוד לא הרג את כהני נוב, וגם לא יכול היה לשער שכך יעשה שאול לכהנים רק בגלל שלקח משם לחם

עדיין, דוד לוקח אחריות על מה שארע, ואומר שאלמלי המעשים שלו הדבר לא היה מתרחש ולפיכך יש לו 

וצאה. לכן הוא גם פורש חסות מוחלטת על אביתר, מתוך מחויבות עמוקה. ניתן לנסות חלק של ממש בת

עד כמה צריך האדם לתלות את הדברים בו, אפילו שהדברים התגלגלו הרבה מעבר למה  –לדון בדבר 

שיכול היה לצפות, ובעטים של אנשים אחרים. מכאן תתחדד דמותו של דוד: לקיחת אחריות כה גורפת 

 נדירה, גם בקרב מנהיגים.  היא תכונה
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: בעוד דוד נמלט הוא שומע על בעלי קעילהיד: -א

ת"  -קעילה בהתנכלויות פלשתים  ִסים אֶּ , "ַהגֳָּרנֹות ְוֵהָמה ׁשֹּ

אותם מידי  יםדוד ואנשיו נחלצים לעזרת קעילה ומושיע

לצור על  מתכנןהפלשתים; שאול שומע כי דוד בקעילה ו

ֲהַיְסִגרו ַבֲעֵלי קעילה ולדרוש את הסגרתו; דוד שואל בה': "

ת ִתי ְואֶּ . לפיכך נמלט "!"ַיְסִגירו :משיבווה'  "?ֲאָנַׁשי ְקִעיָלה אֹּ

עלה ביד ידד בין מקומות שונים במדבר זיף, שלא ודוד ונ

 שאול למצאו.  

ומסגירים את שולחים לשאול : הזיפים הזיפיםכט: -די

 ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַתֵתר ִעָמנו ַבְמָצדֹות" : של דוד מיקומו המדויק

ְרָׁשה ר ִמיִמין ַהְיִׁשימֹון ְבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה ַבחֹּ ". שאול מבקש ֲאׁשֶּ

יוצא בעקבותיו עד ו ,מהזיפים להמשיך לעקוב אחרי דוד

ְך ָׁשאול ִמַצד ָהָהר מדבר מעון: "שכמעט משיג אותו ב ַוֵילֶּ

ה ה ְוָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ִמַצד ָהָהר ִמזֶּ , ובמרחק . ברגע האחרון"ִמזֶּ

כוחות  בשל מידע עלפסק המרדף נ כמה צעדים אלו מאלו,

מבין כי דוד ; על הארץ ברגעים אלו פושטיםהפלשתים 

 יורד לאזור עין גדי.המקום אינו בטוח ו

יום. זוהי -תזכורת כואבת מי הם הפלשתים ומה מעלליהם יום –"והמה שסים את הגרנות"  חקלאיטרור 

גם מדינת ישראל הצעירה סבלה מאד בראשית דרכה מכה נוראה לתושבים, אשר חייהם תלויים ביבול. 

תוצרת חקלאית, הסתננויות לאורך גבולותיה, אשר הסבו נזק רב לרכוש: שוד ציוד ו -מטרור חקלאי 

 המפורסמת. 101עמדו ברקע הקמת יחידה וכדו'. גורמים אלו  הצתת שדות, פגיעה במקורות מים

בזמן בו דוד נרדף על ידי שאול ממקום למקום, הוא שומע על התנכלות ליישובי שפלת  2 לוקחים אחריות

פלשתים אלא גם יהודה. לכאורה, דוד עצמו נמלט, ואם יחשוף עצמו באופן גלוי הוא יסתכן לא רק מצד 

ה ִביהוָדה ְיֵרִאים ְוַאף ִכימצד שאול, ואמנם אנשיו מתנגדים לפעולה זו: " למרות  !"?ֵנֵלְך ְקִעָלה ִהֵנה ֲאַנְחנו פֹּ

 מפגין אחריות ומחויבות, שואל בה' לחיזוק אמונתו,  ונחלץ לפעול מען בני עמו. זאת, דוד 

ד ְוָׁשַאל לֹו בענייני הציבור: "שואל בה'  מנהיגראינו בתורה כי ההשאלה בה'  ֵהן ַיֲעמֹּ ְלָעָזר ַהכֹּ ְוִלְפֵני אֶּ

כי בשעה שברח אביתר מנוב הוא לקח עמו בפס' ו הכתוב מציין  ., כא(כז)במדבר  ה'" ְבִמְׁשַפט ָהאוִרים ִלְפֵני

 יעשה מעשה. בטרם  במקומות רבים כי דוד שואל בה' באמצעות האפודנראה ואילך מכאן , את האפוד

היה בכוונתם להסגיר אותו  ,ף על פי כן. אדוד מסכן עצמו עבור בני קעילה ומושיע אותם כפיות טובה

מה היה מצופה מאנשי קעילה למרות החשש  :לשאול, אלמלי ברח! ניתן לדון בכך מכמה פנים, כמו

 ממלט עצמו למקום אחר. רקכמה גדול יחסו של דוד לבני עמו, שאינו מאשימם או נוטר טינה,  :משאול, או

קעילה נמצאת קרוב יותר לאיזור הפלשתי נמשיך לעקוב אחר נדודי דוד ונסמן את התחנות בדרכו.  המפה

לב  לאק"מ מזרחית ליישוב נחושה(. משם נודד דוד  4כ ילהיקחירבת ומהווה מוקד חיכוך )כיום מזוהה ב

 יישובי שבט יהודה. תל זיף נמצא על הכביש המוביל מחברון ליישובי דרום הר חברון.  
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דוד ואנשיו בעוד  :מעילדוד כורת את כנף ה ח:-א

 ,מערהלמסתתרים במערה במדבר עין גדי, נזדמן שאול 

דוחקים בו לפגוע  דוד להתפנות. אנשיכדי נטול הגנה, 

רבשאול: " ת ה'ָאַמר  ִהֵנה ַהיֹום ֲאׁשֶּ ֵתן אֶּ ִכי נֹּ יָך ִהֵנה ָאנֹּ  ֵאלֶּ

ָך ִיְבָך ְבָידֶּ ר ,אֹּ אול ; דוד ניגש לש"ִיַטב ְבֵעינֶּיָך ְוָעִשיָת לֹו ַכֲאׁשֶּ

"; לאחר מעשה ַהְמִעיל ְכַנף" –כורת את קצה בגדו וחרש 

ואף  ,ה'"ְמִׁשיַח שהוא " כבוד במלךנהג מצטער דוד על שלא 

ַוְיַׁשַסע ָדִוד "  -אשר ביקשו לפגוע בשאול מתעמת עם אנשיו

ת ל...ֲאָנָׁשיו אֶּ ֹּא ְנָתָנם ָלקום אֶּ  ."ָׁשאול ְול

דוד יוצא אחר שאול מהמערה  –טו: דברי דוד לשאול -ט

ומתגלה בפניו כאשר בפיו דברים של פיוס. דוד משתמש 

עיל כראיה לכך שאינו רוצה לפגוע בשאול ומבקש בכנף המ

 פסיק לרדוף אותו.יכי 

שאול נושא קולו בבכי  – בטעותו ודהשאול מ: כב-טז

ַצִדיק  חטא: "ומדבר אל דוד דברי פיוס, אהבה והכאה על 

ִני "! ִכי ַאָתה ְגַמְלַתִני ַהּטֹוָבה ַוֲאִני ְגַמְלִתיָך ָהָרָעה! ַאָתה, ִממֶּ

וד כי הוא יודע שהמלכות תעבור אליו דשאול מצהיר בפני 

 ומשביע את דוד שלא יפגע במשפחתו אחרי מותו".

בתנ"ך. דוד נוהג בו באופן  רגע שיא בספר, ואחד מהתיאורים המרתקיםהוא  מערה בעין גדיהמעשה 

מתעמת עם אנשיו, ולא זו בלבד אלא שהוא מסתכן, נחשף,  הואהאנושי. ורג מהטבע חה, ונדיר מופלא

הכאה על חטא. תוך הרעפת אהבה ב. ואמנם, שאול מחזיר לו באותה המטבע עם שאוללהתפייס  ומנסה

את מעשה דוד על רקע עמדתם של מזמן כמה מקומות לדון בהם עם התלמידים, וללמוד היטב פרק ה

מוצדק. ניתן לדון גם  , ואולי אף עונשוהגנה היא פעולת מנעו הריגת. אול מסכן את דודש נתםאנשיו. לטע

מנין הבטחון שהוא יצליח והרוג אותו, ישאול כאשר הוא מסתכן בכך ש, במעשה של דוד ביציאה מהמערה

 ל דוד וראוי להתעכב על כך. ניתן ללמוד דברים רבים מהתנהגותו ש ?אותולפייס 

מגלה גדולת נפש בסיפור המעשה. הכתוב מלמד אותנו כי הוא מוקף באנשים המסיתים אותו: גם שאול 

ָך" הלא לשם כך יצא לרדוף אחרי דוד. אף על פי כן, כאשר כנותו של דוד נגעה  "!ִהֵנה ָדִוד ְמַבֵקׁש ָרָעתֶּ

    וגלוי. גם שאול הולך כנגד אנשיו. ראופן מוצהמהסס להודות בכך ב, הוא אינו לובליבו, וטעותו מתבררת 

המצוק  תחתיתעין גדי נמצאת ב הפרק שלנו מפגיש אותנו עם דוד הנודד במדבר עין גדי.האדם ו רבָּ ד  מִּ הַ 

 את הנוף, ח( נה)את נדודיו במדבר  דוד מזכירבספר תהלים  ים המלח.בקעת לבין ין מדבר יהודה גובל בה

עבודת ל יםדימויים את דוד כבתפילתו משמשתנאי המדבר . , יח(קד)חיות את הו, ז( קב)עופות את השבו, 

ץ ָכַמּה ְלָך ְבָשִרי !ָצְמָאה ְלָך ַנְפִׁשיחווית הצמא המצויה במדבר, ארץ ציה: " :אלקים, למשל רֶּ  ִצָיה ְוָעֵיף ְבאֶּ

ׁש ֲחִזיִתָך אני משתוקק( )כךֵכן  ָמִים ְבִלי דֶּ ָך ִלְראֹות ֻעְזָך ַבקֹּ וכן קיומם של ההרים האדירים )סג(  !"וְכבֹודֶּ

ל! ִׁשיר ַלַמֲעלֹותהמתנשאים מעל לנוף, ומהם ניתן לראות את הדרכים: " ָשא ֵעיַני אֶּ ָהִרים ֵמַאִין ָיבֹּא  אֶּ הֶּ

ְזִרי  ַמְשִכיל ְלָדִוד: "קמבפרק הלים בבתמצויה  נופרקמעשה המתואר בבהקשר לתפילה מיוחדת . )קכא( "!עֶּ

ל קֹוִלי :ִבְהיֹותֹו ַבְמָעָרה ְתִפָלה ְזָעק קֹוִלי ה'  אֶּ ל אֶּ ְתַחָנן ה' אֶּ ְך ְלָפָניו ִשיִחי אֶּ ְׁשפֹּ  ."ְלָפָניו ַאִגיד ָצָרִתי אֶּ

למוח לתרגם גירויים המסייעים היא מכונה מופלאה, והיא כוללת מליונים של תאים עצביים העין האנושית 

עין זמן להסתגל. מעבר קיצוני מאור הלתמונות. כאשר אדם עובר מתנאי אור לחושך לוקח למערכות 

(. שאול בחדר ללא חלונותשל אור כיבוי פתאומי לחושך מוחלט יוצר תחושה של "עיוורון" )אפשר לנסות 

נמצא באור הבוהק של מדבר יהודה וכאשר הוא נכנס למערה נטולת האור, דוד ואנשיו כבר היו ישובים 

 שם זמן ארוך. עובדה זו מסייעת להסביר מדוע על אף שהיו במרחק קצר זה מזה הוא לא ראה אותם.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משבט יהודה, הוא נבל, איש נכבד  – מעשה נבל: גי-ב

תעשיר " ֹּאן ְׁשֹלׁשֶּ ד ְולֹו צ ף ִעִזים ָגדֹול ְמאֹּ לֶּ ". דוד ֲאָלִפים, ְואֶּ

ואנשיו הגנו על נעריו של נבל ועל רכושו מפני כל סכנה 

ֲעָשָרה " וכעת בעת גז הצאן שולח דוד ,בהיותם במדבר

לדרוש בשלום נבל, ולבקש ממנו סיוע כדי  לכרמל "ְנָעִרים

יָך, וְלִבְנָך ָנא ְתָנה" :במזון ר ִתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבדֶּ  ."ְלָדִוד ֵאת ֲאׁשֶּ

, על כן הצעתנו לקרוא את מורכבים להבנה םתיאור המעשה של אביגיל בכתוב כולל פסוקי :אביגיל

יג( אך בחלק השני של מעשה אביגיל לא לבאר מילולית כל פסוק. ברם, מובן שאת -תחילת המעשה )ב

עצם המעשה של אביגיל יש לתאר היטב, ולנסות ללמוד כל שניתן ממעשיה. אביגיל מעזה להתערב 

נגשות בלתי נמנע, כאשר שיירת דוד ואנשיו כבר כמעט הגיעו לכרמל, ובפיהם שבועה לחסל במסלול ההת

את בית נבל באותו לילה. אביגיל מצליחה "לשנות את סוף הסיפור", וזאת הודות לאישיותה המיוחדת. 

על  . אביגיל אומרת לדוד, בדרכה, כיאומץוחכמה, יושר, מוסר, יוזמה,  בהליכתה ובדבריה לדוד מתגלים



פרק זה הוא דוגמה לפרק יש בו חפצים מרכזיים  הצפחת והחנית

החנית היא כלי נשק , וכדאי לעשות בכך שימוש.  המאד להמחש

עתיק המורכב ממוט קשה שבראשו חוד משונן. צפחת המים היא 

 כלי חרס לשמירת מים )עם חידוש השפה העברית היו שהציעו 

 

 

 

נבל 

 הכרמלי

(2) 

 

 

 

 כה

כנגד סירוב, תוך דברי התרסה וביזוי נבל משיב לנערים ב

 ַהִמְתָפְרִצים ַהיֹום ַרבו ֲעָבִדים""מי דוד ומי בן ישי"?  דוד:

ָניו הוא שומע את הדברים הללו כאשר דוד  "!ִאיׁש ִמְפֵני ֲאדֹּ

 לנקום בנבל.  לצאת אחריולאנשיו מיידית קורא 

אביגיל, אשת נבל, שומעת מפי  מעשה אביגיל:: אל-יד

הנערים על חסדם של אנשי דוד במדבר ואת אשר ארע 

כעת בכרמל. אביגיל נוטלת מנחת מזון נכבדה וממהרת אל 

אביגיל מפייסת את דוד . הנמצא בדרכו אל נבל עבר דוד

בדברים ומונעת ממנו בדברי חכמה וריצוי מליטול נפשות 

ת ַאל"בכעסו:  ִני אֶּ ל ָנא ָיִשים ֲאדֹּ ֹּא ....ִאיׁש ַהְבִלַיַעל ִלבֹו אֶּ ְול

ִני ְוִלְׁשָפְך ֹּאת ְלָך ְלפוָקה וְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאדֹּ  .."ָדם ִחָנם ִתְהיֶּה ז

ה ְבֵביתֹועסוק ב"באותו הלילה היה נבל מד: -לב  ,ִמְׁשתֶּ

ך לֶּ  עם אור הבקרולא ידע מאומה מהנעשה.  ְ"ְכִמְׁשֵתה ַהמֶּ

אביגיל את מאורעות לו הגידה  כאשר נתפכח משכרותו

ימים מת;  10, ולשמע זאת מת "לבו בקרבו"; וכעבור הלילה

דוד שוב נוכח בצדקת אביגיל, מברך אותה, ושולח לקחתה 

    .לאשה

אף שהמעשה של נבל היה לא ראוי, הרי שגם מעשה הנקמה ממנו איננו ראוי! ודוד מביע הערכה עצומה 

ר -א   ה'ָברוְך : "לתעוזתה של לאביגיל אשר מיהרה לבוא ולעצור אותו מלפעול שלא כהוגן ֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֲאׁשֶּ

ה ִלְקָראִתי ה ִמבֹוא ְבָדִמים !רוָכה ָאְת ובְ  !וָברוְך ַטְעֵמְך! ְׁשָלֵחְך ַהיֹום ַהזֶּ ר ְכִלִתִני ַהיֹום ַהזֶּ  .."ֲאׁשֶּ

הכתוב מספר כי נבל היה גר בדרך כלל במעון, בעוד רכושו מטופל על ידי אנשיו בכרמל. נבל  גז הצאן

מעמד שהיה עושה החקלאי אחת לשנה בו היה גוזז הגיע לכרמל לכבוד המאורע החריג של גז הצאן. זהו 

 . ה במאכל ובמשתהלשמח קרובים ורעיםרב של כלל העדרים. למעמד זה היו מוזמנים את הצמר ה

דוד ביקש לנצל את ההזדמנות ושלח את הנערים "לתפוש" את נבל בכרמל, בזמן הגז, כדי לבקש ממנו 

נזכרים אנשים שגזזו את  בתורהניתן לחוד לילדים חידת התמצאות: היכן מתת מזון עבור דוד אנשיו. 

 , יב(.לח, ט(, יהודה )בראשית לאצאנם? לבן )בראשית 

תעם אור הבקר, לאחר שנתפכח מיינו ואביגיל הגידה לו " קרססופו של המעשה הוא שנבל התקף לב  -אֶּ

ה מה בדיוק לאחר עשרה ימים מת, והכתוב מעיד כי מיתתו באה מידי שמים על רשעתו. ". ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

המפרשים מציעים מספר הסברים: או עצם העובדה שאשתו שגרם לו התקף לב?  מאביגיל שמע נבל

 הפחד שדוד היה כה קרוב לחסל אותו. נתנה מרכושו לדוד, או מ

דוד נושא את אביגיל לאשה, ובסוף הפרק מנויות שלש הנשים אשר לקח: מיכל בת שאול,  נשות דוד

ת "אחינועם היזרעאלית ואביגיל. פרט נוסף שמביא הכתוב הוא ששאול  ן..ִמיַכל ָנַתן אֶּ . ַלִיׁש-ְלַפְלִטי בֶּ

המפרשים התקשו בשאלה כיצד עשה זאת שאול? יש שביארו כי בית דינו של שאול החשיב את קידושי 

. )רד"ק(, ויש שאמרו ששאול כפה על דוד ליתן גט סנהדרין יט:(בבלי, )מיכל לדוד מלכתחילה כקידושי טעות 

עד  אצלואלא רק שהתה  נהגו פלטי ומיכל במנהגי אישות,בנוסף, לדעת חז"ל בסופו של דבר לא 

 .שהושבה אל דוד על ידי אבנר, לאחר מות שאול

 

 

 

מעשה 

צפחת 

 המים 

(1-2) 

 

 

 

 

 כו

בעקבות פנייתם של אנשי  מעשה החנית והצפחת: :טז-א

ְבִגְבַעת זיף שב שאול לרדוף אחר דוד, וחונה עם אנשיו "

ְך ַעל, ַהֲחִכיָלה ; דוד יורד עם אבישי בלילה אל המחנה. "ַהָדרֶּ

שוכב במרכז מעגל, כאשר חניתו נעוצה בקרקע ליד שאול 

ִנים שוכב לצידו, שאר העם " ְצָבאֹו ַשרנר -אבנר בן ראשו. חֹּ

ָתו ם ה'ִכי ַתְרֵדַמת  ֻכָלם ְיֵׁשִנים. ""ְסִביבֹּ   ."ָנְפָלה ֲעֵליהֶּ

ְׁשנֶּה ": הצעת אבישי ֹּא אֶּ ץ ַפַעם ַאַחת ְול נו ָנא ַבֲחִנית וָבָארֶּ ַאכֶּ

ה'  ִכי ִמי ָׁשַלח ָידֹו ִבְמִׁשיחַ   ַתְׁשִחיֵתהו ַאל : "תגובת דוד"! לֹו

ת ַקח: "הוראת דוד "?ְוִנָקה ת ָנא אֶּ ָתו, ְואֶּ ר ְמַרֲאׁשֹּ  ַהֲחִנית ֲאׁשֶּ

 

 

 

יש הגיון הפקרות מוחלטת. מה שהתרחש במחנה שאול בלילה המתואר בפרקנו הוא שבירת שמירה 

צבאי לצורת ההיערכות בלילה: מדוע המחנה ערוך במעגל, מדוע המלך באמצע, היכן ממוקם שר הצבא, 

מה תפקיד השומרים. כל זה קרס. אבוי להם לשאול ולאנשיו אילו מצא אותם אויב במצב כזה! כעת, 

וד אינו עוין את שאול. ואמנם, לאחר משמצא דוד את שאול נטול הגנה וחס עליו, אין הוכחה טובה לכך שד

 ְבֵני ָהָאָדם ֲארוִריםשדוד קורא אל אבנר הוא מכנה את אלו המסיתים את שאול כנגדו, שלא בצדק, "

   ולהסתתר במדבריות.ְגלות נאלץ לִ על לא עוול בכפו, הוא בגללם, ו שהלא ה'"  ִלְפֵני

עליו לשמור אותם בצמוד , ו"מימיה" בשם "צפחת"(. אלו הם כלים אישיים של הלוחםלקרוא למילה 

אליו. עד היום לוחמים קרביים ישנים כאשר נשקם האישי נמצא מתחת לראשם. אין לשער את חומרת 

המחדל כאשר התגלה כי שני כליו האישיים של המלך נגנבו "מתחת לאפו", וכל האחריות מוטלת על 

ראשו של המלך, אבנר. אפשר להתחיל את לימוד הפרק ב"גילוי" של שני פריטים  שר הצבא ושומר

ארכאולוגיים אלו, ולגלות את "סיפורם" באמצעות פסוקי הפרק, או להתחיל בעריכת רשימת הכלים 

 החשובים ביותר בהם מצויד לוחם, עם התלמידים. 



 . "ָלנו ְוֵנְלָכה ַצַפַחת ַהַמִים

דוד מתרחק אל ראש ההר שמעל המחנה, קורא אל אבנר 

! ִאיׁש ַאָתה וִמי ָכמֹוָך ְבִיְשָרֵאל ֲהלֹואומוכיחו בדברים קשים: "

ל ֹּא ָׁשַמְרָת אֶּ ְך ְוָלָמה ל לֶּ נֶּיָך ַהמֶּ ֹּא?! ֲאדֹּ ה  ל טֹוב ַהָדָבר ַהזֶּ

ר ָעִשיתָ  ת ְוַעָתה ְרֵאה, ֵאי ! ֲאׁשֶּ ְך ְואֶּ לֶּ  ַצַפַחת ַהַמִים ֲחִנית ַהמֶּ

ָתו ר ְמַרֲאׁשֹּ  "?!ֲאׁשֶּ

קולו של דוד כה: דברי שאול לדוד: שאול מזהה את -יז

ִכי  !ָדִוד ׁשוב ְבִני !ָחָטאִתיומדבר אליו דברי ריצוי וחרטה: "

ֹּא ה ל ר ָיְקָרה ַנְפִׁשי ְבֵעינֶּיָך ַהיֹום ַהזֶּ  !ָאַרע ְלָך עֹוד ַתַחת ֲאׁשֶּ

ד ה ַהְרֵבה ְמאֹּ ְׁשגֶּ דוד משיב את כלי המלך  "!ִהֵנה ִהְסַכְלִתי ָואֶּ

 לביתו.והמלך מברך את דוד וחוזר 

הלימוד כאן מזמן לנו אפשרות לעסוק בהשוואה בין פרק כד לבין פרק כו. ישנו דמיון רב בין  השוואה

המעשים. אפשר להציע קריטריונים להשוואה, להציב פרטים, ולנסות להסיק מה התווסף במעשה בגבעת 

בפרק כד חילופי החכילה על פני המערה בעין גדי. בנוסף למה שהתלמידים יעלו, אפשר לראות כי 

בטווח קרוב לפתח המערה, ויתכן שאיש מלבדם לא הכיר את חילופי הדברים.  דוד לשאול הם ביןדברים ה

 .בגבעת החכילה מופנים דבריו של דוד לאבנר, כאשר קהל נרחב של אנשי שאול עד להוכחה לחפותו

בעין גדי.  הדברים שבין דוד לאבישי במחנה ממשיכים את העימות בין דוד לאנשיו במערה דוד ובני צרויה

מה שעתיד להמשיך עוד זמן רב. הניגוד בינו לבין בני צרויה מעמיק את השקפתו ודמותו של דוד. ניתן 

  ת החכילה, ולהיפך.לאחר המעשה בגבעאימו(ִ -ד )דודו, אחיוִ לדָ  מאבישי מכתב לתת משימת כתיבה:

ל חוזר לביתו ומשם שאוהמפגש בגבעת החכילה היא המפגש האחרון בין שאול לדוד.  פרידה מילות

כי יצליח במלכותו. שאול  ותומברך אלמלחמה האחרונה בה ימצא את מותו. במילותיו האחרונות לדוד 

את ההסבר לשאלה המלווה אותנו לאורך כל הפרקים האחרונים: כיצד ניתן כאן למעשה, שאול מספק 

ד"להסביר את התנהגותו? תשובתו של שאול היא:  ה ַהְרֵבה ְמאֹּ ְׁשגֶּ . שגיתי שגיאה חמורה !"ִהְסַכְלִתי ָואֶּ

 ובזכות המעשה של דוד היתה לשאול הזכות להכיר בטעותו, לפייס את דוד, ולברך אותו בהצלחה.  

 

 

בשדה 

 פלשתים

(1) 

 

 

 

 

 כז

דוד חושש כי שאול ישוב   :יב: דוד בשדה פלשתים-א

לרדוף אותו ולהרוג אותו, ועובר עם אנשיו לעיר הפלשתית 

גת; לאחר זמן מבקש דוד מאכיש "עיר שדה" ומקבל את 

 צקלג.

ַהְגׁשוִרי דוד עורך פשיטות למרחקים כנגד אויבי ישראל "

" ומסב להם אבדות קשות. דוד מטעה את ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהִגְזִרי

אכיש ומספר לו כי השלל הרב הוא מפשיטות כנגד שבטי 

יהודה. כך קנה דוד את אמונו של אכיש: אשר האמין כי דוד 

ד עֹוָלם" בֶּ  "!ַהְבֵאׁש ִהְבִאיׁש ְבַעמֹו ְבִיְשָרֵאל, ְוָהָיה ִלי ְלעֶּ

ות לתת לתלמידים לשאול שאלות, ולחפש תשובות תחילת הפרק מזמנת אפשרשאילת שאלות: 

. מדוע דווקא כעת כאשר שאול מבטיח לו שלא ירדוף עוד, 1במפרשים. שאלות בולטות שיכולות לעלות: 

  . דוד כבר היה בארץ פלשתים ונחלץ בעור שיניו ומה השתנה כעת?2עובר דוד לארץ פלשתים? 

וה פלשתי הוא מכה מדי יום בעמלקים ובגשורים, דוד רוכש את אמונו של אכיש. תחת מסו הוא שתול

אולם אכיש מאמין שדוד נלחם באנשי יהודה. כך קנה דוד מעמד בכיר. זהו גם מידע מטרים לפרק הבא בו 

 נלמד כי אכיש ממנה את דוד לשומר ראשו האישי ולוקח אותו למלחמה נגד ישראל בגלבוע. 

להציב מסגרת מארגנת לכל פרקי נדודי  הלימודהצענו בתחילת סיכום 

עם סיום חלק זה בספר נחזור דוד, באמצעות מפה ורשימת מאורעות. 

את האירועים ומה ניתן ללמוד ממכלול המעשה. ניתן לחלק את  ונסכם

נב, ארץ פלשתים, -הנדודים בהתאם לרצועות גיאוגרפיות: גבעת שאול

ארץ פלשת בואכה הנגב.  מואב, שפלת יהודה, הרי יהודה, מדבר עין גדי,

איזה מסע נדודים עשה דוד, נרדף ונדחה, ועדיין פועל לטובת כבוד שאול 

  ולמען עם ישראל.

 


