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 נקודות והצעות להוראה  תכנים מרכזיים  פרק נושא

 

 

 הקדמה 

 

של עמידתו במרכזן ומהכנת המרד ועד שיבת דוד מגלותו במחנים. המאורעות המתוארים בו קשים,  –מרד אבשלום תופש מקום נרחב בספר שמואל, והוא מתואר לאורך חמישה פרקים 

וכן אתה מוצא בדוד לפי שנשא את מעכה בת תלמי " -כנגד אביו ומרידתו בו באופן נורא, שאין הדעת סובלת. רבים ראו באבשלום את הדמות של "בן סורר ומורה", כדברי המדרש אבשלום 

חטא וביוהרה, דוד מקבל עליו את הרעה ויוצא מן העיר, ובזאת נתקיימו דברי נתן . על אף שכל מעשיו של אבשלום בקתא זוטרתא דברים(י)פס .."יצא ממנה אבשלום בן סורר ומורה מלך גשור

. הוא אינו גו ולרשת את מלכותו. דוד מצידו מגלה כלפי אבשלום חמלה רבהר, ואין רעה גדולה יותר מבן הקם באביו ומבקש לה"ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה ִמֵביֶתָך" -הנביא במשל כבשת הרש 

המרד הקשה ודמותו של אבשלום שהיא  –מחד בין שני קטבים:  , אפוא,מלראות בו בן אהוב, ורוצה בטובתו ובשובו, דבר שמקומם עליו את יואב בן צרויה ואנשיו. הלימוד נע פוסק לרגע

ֵבד ֶאתשנצטוינו בתורה: "למה ניגוד חריף   .השלמה ובאחדותתיקון, בו רוצה בנקמה אלא בנדרכו של דוד, המצדיק עליו את הדין, ואינ – אידך, ומ"ִאֶמָך ְוֶאת ָאִביָך כַּ

 נביא, הצעתנו היא ללמוד ברצף יחידות שלמות מתוך סיפור המעשה ולדון בתוכנן המרכזי. בסוף הלימוד נערוך סיכום לכלל המעשה. ספרי כדרכנו בלימוד 
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לֹום ֶאתו: -א ל"-"ַוְיַגנֵּב ַאְבשָׁ אֵּ י ִיְשרָׁ ב ַאְנשֵּ איתור הפעולות שעשה  :לֵּ

 –כות . סיגל לעצמו גינוני מל1אבשלום להטות אליו את לב העם: 

 כל הבא. הקדים ופגש את 2  "ֶמְרָכָבה ְוֻסִסים וֲַּחִמִשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו"

 ִמי"! "..ְדָבֶריָך טֹוִבים ּוְנֹכִחים" תמיכה ואהדה: גילוייתוך למלך למשפט 

ְקִתיו ּלֹו ִיְהֶיה ִאיׁש ֲאֶׁשר ָכל! ..ְיִשֵמִני ֹׁשֵפט ָבָאֶרץ . 3.."  ִריב ּוִמְׁשָפט ְוִהְצדַּ

ָתה ֵאי" –התעניינות בכל אדם הפגין  כבוד וחנופה להמון ", וִמֶזה ִעיר אַּ

ֲחֹו ְוָהָיה ִבְקָרב"–העם  ח ֶאת תִאיׁש ְלִהְׁשתַּ ק  לֹו ְוָׁשלַּ ָידֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְוָנׁשַּ

 .."ֹלו

אבשלום מבקש מאביו ללכת ולשלם את הנדר אשר יב: פרוץ המרד: -ז

ְבְדָך ִכינדר בשבתו בגשור " ר עַּ ִם  ה'ִאם ָיׁשֹוב ְיִׁשיֵבִני ...ֵנֶדר ָנדַּ ְירּוָׁשלַּ

ְדִתי ֶאת  , ודוד משלחו לחברון. ה" ְוָעבַּ

ִם ְקֻרִאים ְוֹהְלִכים ְלֻתָמם" אבשלום לוקח עימו ִים ִאיׁש ִמירּוָׁשלַּ ; .."ָמאתַּ

עם תקיעת השופר מתחיל המרד, והמרגלים אשר שלח מכריזים בכל 

ְבָׁשלֹום ְבֶחְברֹוןשבטי ישראל " ְך אַּ וְַּיִהי " –המרד מתחזק במהירות ; "!ָמלַּ

ִמץ ְוָהָעם הֹוֵלְך ָוָרב ֶאת ֶקֶׁשר אַּ ְבָׁשלֹום הַּ ההולכים אחר אבשלום  ; בין"אַּ

ִגיֹלִני יֹוֵעץ ָדִוד" –  "ֲאִחיֹתֶפל הַּ

ְבָׁשלֹוםמעיד על מעשי אבשלום "הכתוב  אבשלום ש אַּ ֶזה ְלָכל ויַּעַּ ָדָבר הַּ . כיצד יתכן לפגוש "ִיְשָרֵאל כַּ

דרך הפסוקים הללו מתגלה דמותו של  את כל הבאים למלך למשפט ולומר לכולם שהם צודקים?..

 אבשלום ומידותיו הרעות: נוהג בשררה ובראוותנות )"רכב ופרשים"( מדבר במרמה ולא ביושר

ֶמֶלְך-ְוֹׁשֵמעַּ ֵאין ְדָבֶריָך טֹוִבים ּוְנֹכִחים)" ח ֶאתמרבה בחנופה )" "(ְלָך ֵמֵאת הַּ ק -ְוָׁשלַּ ָידֹו ְוֶהֱחִזיק לֹו ְוָנׁשַּ

ת יֹוָאב)" וכן: כוחני "(לֹו ִציתּוהָ ...ְראּו ֶחְלקַּ ֵאְלָכה ָנא גונב דעת אביו )" (, מעשה אמנון"ָבֵאש ְלכּו ְוהַּ

ֵּלם ֶאת ְרִתי ִנְדִרי ֲאֶׁשר וֲַּאׁשַּ  קם באביו ומורד בו ובמלכותו. -וכמובן, הנורא מכל  "(ָנדַּ

בראשית הפרק אנו עדים לסדרה של פעולות גלויות שעושה אבשלום בירושלים  – ההכנות למרד

גם כדי לבסס את מעמדו בעיני הציבור. בהמשך הפרק אנו למדים כי במקביל לכך התבצעה 

ְגִלים ְבָכל" –פעילות סמויה  ְבָׁשלֹום ְמרַּ ח אַּ  . תפקידם של המרגלים היה)פס' י( "ִׁשְבֵטי ִיְשָרֵאל וִַּיְׁשלַּ

שרשרת תקיעות השופר אשר תסמל  –המתין ל"סימן הקריאה" לו , להשפיע,ללמוד את הלכי הרוח

-את המלכת אבשלום בחברון. כך הכין אבשלום רשת של תמיכה רחבה אשר זקפה ראש בבת

 אחת בכל רחבי הארץ עם פרוץ המרד.

נָׁה" ִעים שָׁ ץ ַאְרבָׁ זהו פסוק מוקשה מאד. ארבעים שנה למה? רש"י מביא את דברי  "ַוְיִהי ִמקֵּ

. "ששאלו ישראל מלך משמואל, נתגלגל דבר מרד והשפלה במלכותמקץ ארבעים שנה רבותינו: "

באמצעות מעשה אבשלום למד הזכיר ולכדי ל לדעתם הנביא מציין את הזמן שעבר מבקשת המלך

 מלוכה.במשטר העל הסכנה הטמונה 

ה נָׁ " ְלכָׁ ם ֶאתאֵּ אפשר לשאול את התלמידים מדוע לדעתם בחר אבשלום  "ְבֶחְברֹון.. ִנְדִרי א ַוֲאַשלֵּ

 בחברון כמקום ההכרזה על המרד



  המלך "וכל ביתו" יוצאים - 1
   מארמון המלך

      לוחמים  -"בית המרחק"  – 2
וגם אתי הגתי מצטרפים  רבים 
 למלך

דוד מחזיר           – נחל קדרון -3
 את צדוק ואביתר עם הארון  

              דוד פוגש  –"הראש"  -4
 את חושי ושולח אותו לעיר

 דוד יורד "מעט מהראש", – 5
 ציבא מגיע עם אספקה 

 

 

 

 

 

 

 

יציאת דוד 

 מירושלים
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ֲחֵרי  ָהָיה ֶלבבירושלים: " אל דוד המגיעהידיעה  יח:-יג ִאיׁש ִיְשָרֵאל אַּ

ְבָׁשלֹום ָּלנּו  ִתְהֶיה ִכי לֹא קּומּו ְוִנְבָרָחה"; דוד פונה אל אנשי ביתו "אַּ

ְבָׁשֹלם ֲהרּו ָלֶלֶכת! ""ְפֵליָטה ִמְפֵני אַּ ך מהארמון ל; עם יציאתו של המ"!מַּ

ֶמְרָחקעד ל" מצטרפים אליו עבדיו ועם רב ובתוכם הכוחות  "ֵבית הַּ

 "הכרתי הפלתי", ואנשי הגיתים.   –הלוחמים 

שיח בין דוד לאיתי בטרם ירדו לקדרון: -: איתור הדוכב: איתי הגתי-יט

ֶמֶלְך ִכי ׁשּוב ְוֵׁשב ִעם" – דברי דוד ָתה ְוגַּם הַּ ָתה  ָנְכִרי אַּ ֹגֶלה אַּ

יֹום ֲאִניֲעָך ִעָמנּו ָלֶלֶכתְתמֹול בֹוֶאָך ...ִלְמקֹוֶמָך ֶחיָך  ׁשּוב ְוָהֵׁשב ֶאת? ְוהַּ אַּ

י" – תשובת איתי  !"ִעָמְך ֶמֶלְך ה' חַּ  ִכי אם ִבְמקֹום ֲאֶׁשר ִיְהֶיה !ְוֵחי ֲאֹדִני הַּ

ֶמֶלְך ִיים ְלָמֶות ִאם ִאם ,ָשם ֲאֹדִני הַּ ְבֶדָך ִכי ,ְלחַּ  "!ָׁשם ִיְהֶיה עַּ

יוצאים עם  ,הלויים צדוק ואביתר, ועימם יםכוהנהכו: השבת הארון: -כג

עם מעבר נחל קדרון  .דוד מירושלים, ומביאים איתם את ארון הברית

!" ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ָהִעיר ָהֵׁשב ֶאת" :דוד על צדוק להשיב את הארון מצווה

ִני ֹאתֹו ְוֶאת - ה'ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֵני  ִאםוהנימוק: " ִני ְוִהְראַּ ְוִאם  ,ָּנֵוהו ֶוֱהִׁשבַּ

ְצִתי ָבְך ר לֹא ָחפַּ ֲאֶׁשר טֹוב ְבֵעיָניו יֲַּעֶשה. ִהְנִני -  ֹכה יֹאמַּ  "!ִּלי כַּ

ִמְדָברימתין " הוא דוד אומר לצדוק כי ְרבֹות הַּ ו גיע" לידיעות אשר יְבעַּ

ִגיד ִלי" – אחימעץ ויהונתןממנו ע"י  ד בֹוא ָדָבר ֵמִעָמֶכם ְלהַּ  "עַּ

את העיר כגולה  נחל קדרון יוצא דודעם מעבר  רכי:לז: חושי הא-ל

ֵזיִתים ֹעֶלה ּובֹוֶכה, ְורֹאׁש לֹו ָחפּוי".. וכאבל: ֲעֵלה הַּ , )מכוסה( ְוָדִוד ֹעֶלה ְבמַּ

; .."ּוָבֹכה ִאתֹו ָחפּו ִאיׁש רֹאׁשֹו ְוָעלּו ָעֹלה ָהָעם ֲאֶׁשר ְוָכל ,ְוהּוא ֹהֵלְך ָיֵחף

עם המורדים הוא נושא תפילה מיוחדת:  כאשר דוד שומע כי אחיתפל

ֶכל" ת ֲאִחיֹתֶפל  ָנא ֶאת סַּ ; בראש ההר פוגש דוד בחושי הארכי  "!ה'ֲעצַּ

ל ָקרּועַּ ֻכָתְנתֹו" ; דוד אומר לחושי כי יהיה לתועלת רבה "רֹאׁשֹו וֲַּאָדָמה עַּ

להעביר מידע  וכך יוכליותר אם ישוב לעיר ויצטרף לאנשי אבשלום 

ע ִמֵבית  ָכל ְוָהָיה" -בני הכהנים  חשוב באמצעות ָדָבר ֲאֶׁשר ִתְׁשמַּ הַּ

ֶמֶלְך ִגיד הַּ ֹכֲהִנים תַּ ָׁשם ִעָמם ְׁשֵני  ִהֵנה...ְלָצדֹוק ּוְלֶאְבָיָתר הַּ

י...ְבֵניֶהם ְחֶתם ְבָיָדם ֵאלַּ  .."ָדָבר ֲאֶׁשר ִתְׁשָמעּו ָכל ּוְׁשלַּ

מפרידה בין ירושלים הקדומה )הר הבית ועיר דוד( לבין המדבר.  צופים-שלוחת הר הזיתים

, והוא הגבול של ירושלים. "מעלה הזיתים" מוביל מאפיק הנחל אל ראש ביניהם עובר נחל קדרון

 ההר. כדאי לסדר את התחנות הנזכרות ביציאת דוד מהעיר על בסיס הרקע הגיאוגרפי: 

 

 

 

 

 

 

 

 

יורד מהקצה השני של הר הזיתים הוא מגיע לערבות המדבר, שם פוגש בהם שמעי    כאשר דוד– 6

ֵּללבן גרא מבחורים "  ". ֹיֵצא ָיצֹוא ּוְמקַּ

ערבות המדבר, וממתין שם, עד שמגיעה האזהרה  -דוד יורד עד האישור המישורי בואכה יריחו 

  ששולח חושי באמצעות אחימעץ ויהונתן. 

מופיע מספר פעמים בספר שמואל ומההקשר עולה כי ו, יח( ח)כבר נזכר ביטוי זה  הכרתי הפלתי

בתרגום יונתן . ע מגיבורי דודידברשות בניהו בן יהו ,)ר' גם פרק כ פס' ז( לוחם מיוחדזהו כח 

ויש מפרשים: שתי משפחות שהיו "א: וב, וברד"ק ה"קשתיא וקלעיא - כרתי והפלתיהפירש: "

אשם". לעומת בר בן יהוידעמישראל שהיו סרים אל משמעת המלך ורואים פניו תמיד, ובניהו 

"הכרתי  ,זו סנהדרין –בניהו בן יהוידע"  "הובא המדרש:")סנהדרין טז.( זאת, בתלמוד בבלי 

שכורתין את  –אלו אורים ותומים. ולמה נקרא שמם הכרתי והפלתי? כרתי  –והפלתי" 

    "שמופלאין במעשיהן –פלתי  )פסק חתוך(,דבריהם 

יאת הפרק היא תגובתו של דוד להכרזתו אחת השאלות הגדולות העולות מקרמנוסה ללא קרב? 

ְבָׁשֹלם ִתְהֶיה ִכי לֹא קּומּו ְוִנְבָרָחהשל אבשלום בחברון: " ֲהרּו ָלֶלֶכת ֶפן !ָּלנּו ְפֵליָטה ִמְפֵני אַּ ֵהר  מַּ ְימַּ

.."! הזהו דוד שהמית את גלית הפלשתי בלא חרב? הזהו דוד אשר הכה חילות רבים ועשה ְוִהִשָגנּו

כֹותֹו ֶאתלו " ? יוצא במנוסה מהעיר ומפקיר אותה ללא קרב? התשובה נמצאת "ֲאָרם ֵׁשם, ְבֻׁשבֹו ֵמהַּ

ִניה' ְבֵעיֵני  ֶאְמָצא ֵחן ִאםבדבריו של דוד לצדוק הכהן בנימוק להשבת הארון" " ִני ֹאתֹו , ֶוֱהִׁשבַּ ְוִהְראַּ

ר. ָנֵוהּו-ְוֶאת ְצִתי ָבְך: ְוִאם ֹכה יֹאמַּ ֲאֶׁשר טֹוב ְבֵעיָניו יֲַּעֶשה! ִהְנִני, לֹא ָחפַּ ! היכן אמר ה' לדוד כי "ִּלי כַּ

לא חפץ בו? דוד קורא את מה שמתרחש כאילו ה' מדבר אלי, ואומר לו: "לא חפצתי בך". דוד 
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מגיע אל דוד ועימו שיירת אספקה  ציבא נער מפיבשת ד: ציבא:-א

ִים ֶלֶחם" –עמוסה כל טוב עבור אנשי המלך  ּוֵמָאה  ,ּוֵמָאה ִצמּוִקים ,ָמאתַּ

ִיץ ֵיה ֶבן" –"; דוד שואל את ציבא היכן מפיבשת עצמו ְוֵנֶבל ָיִין, קַּ  ְואַּ

ציבא טוען כי מפיבשת נשאר בירושלים בתקוה לקבל חזרה  "?ֲאֹדֶניָך

יקבל את נכסי מפיבשת: הוא שבה מכריז דוד כי ציבא את מעמדו; בתגו

 !"ֹכל ֲאֶׁשר ִלְמִפיֹבֶׁשת ִהֵנה ְלָך"

ממורדות הר הזיתים ממשיך דוד אל המדבר ומגיע  יג: שמעי בן גרא-ה

שמעי בן גרא, יוצא מהעיר, מקלל את איש מבית שאול, לעיר בחורים; 

תוך שהוא משליך עליו ועל אנשיו אבנים ועפר דרך  דוד, ומהלך למולו

לבזיון: " ְבִלָיעַּ ָדִמים ְוִאיׁש הַּ -ֹכל ְדֵמי ֵבית ה'ֵהִׁשיב ָעֶליָך ..ֵצא ֵצא ִאיׁש הַּ

ְחָתו ְכָת תַּ ָלָמה ; אבישי כועס ומקנא לכבודו של דוד: "ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָמלַּ

ֶזה ֶאת ֵמת הַּ ֶכֶלב הַּ ֵּלל הַּ ֶמֶלְך ֲאֹדִני ְיקַּ "! רֹאׁשֹו ָנא ְוָאִסיָרה ֶאת ֶאְעְבָרה ?הַּ

ה" –אך דוד מגיב בחריפות להצעתו   "!; לדברי דוד, ִּלי ְוָלֶכם ְבֵני ְצֻרָיה מַּ

 ה'הבזיון שבא עליו הוא עונש מאת ה' ועל כן אין להתנגד לו, שהלא "

ֵּלל ֶאת ר לֹו קַּ המירוק ואדרבה, אולי דווקא בזיון זה הוא   "!ָדִוד ָאמַּ

ת  ה'ְוֵהִׁשיב " ,והכפרה שבזכותם יראה ה' את חרפתו חַּ ִלי טֹוָבה תַּ

ֶזה יֹום הַּ  "ִקְלָלתֹו הַּ

ה את המאורע כעונש המתגלגל עליו בעקבות מעשהו, ועל כן רואה את עצמו כמי שאינו זכאי רוא

למלוכה. על כן הוא בורח בידיעה כי לא ילחם על ממלכתו. ברם, הוא אינו יוצא את העיר בלא 

כלום, ומשאיר אחריו מעין "רשת ריגול" כאשר חושי הוא הקרוב ביותר למלך, אחריו שני הכהנים 

יתר, ושני בניהם אשר ישמשו כשליחים. כך נשאר דוד לעקוב אחר המתרחש בעיר בעודו צדוק ואב

 יוצא לנדודיו מזרחה. 

מפיבשת, כזכור, הוא בנו של יונתן האוכל על שולחן דוד. ציבא טוען כי אמת לאמיתה?  אועלילה 

מפיבשת בחר ולנצל את הדחתו שלש דוד ולהישאר בעיר בתקוה שיחזור למעמדו העצמאי. 

. לדברי מפיבשת, הפסח, מתברר כי למפיבשת גירסה הפוכה למאורעותלא( -כה יט)בהמשך הספר 

די להעליל עליו דברי שקר בפני דוד. דוד, שאיננו יודע כעבדו ציבא רימה אותו וברח עם חמורו 

 לפסוק בדבר מכריע מחדש כי רכוש מפיבשת יחולק בין ציבא למפיבשת. ר' הערה בפרק יט. 

הר הזיתים חוצץ בין צפון מדבר יהודה לבין ירושלים. ממורדותיו המזרחיים יורדות בחורים 

בה. חוקרים רבים מזהים את בחורים המקראית  הדרכים ליריחו. זוהי נחלת בנימין ועריה פזורות

 בח'רבת עלמית ממזרח ליישוב ענתות של ימינו. 

ת ֵביתאיש נכבד ומוכר בשבט בנימין והוא " שמעי בן גרא חַּ . כאשר הוא רואה שמעי "ָׁשאּול ִמְׁשפַּ

ֵּללֹיֵצא ָיצֹוא את המלך בורח מירושלים אל הירדן, חסר מעמד וכח, הוא מתפרץ כנגדו " ֵקל  ּוְמקַּ וְַּיסַּ

 דוד, שמעי, עבדי המלך, אבישי. –..". אפשר להמחיז את כל המשתתפים במעשה זה ָבֲאָבִנים

ל" א יָׁצֹוא ּוְמַקלֵּ קללה בלשון המקרא איננה דיבור בגסות פה, כפי שאולי נשמע לתלמידים, " ֹיצֵּ

 כי יבואו על אדם דברים רעים.  ולבקש אלא לאחל 

, אולם שמעי מאשים אותו בהריגה, מן שאול אף אחד מאנשידוד לא הרג  "איש הדמים"צא צא 

הסתם של איש בשת. זו הזדמנות טובה לתרגל התמצאות בספר ולבקש מהתלמידים לחזור 

כעת הנה, יב(. -)ד ה בשת -ומות אישלז(  -לא ב)למקומות בספרנו בהם מסופר על מות אבנר 

והפומבי של דוד, ולמרות מעשיו המתוארים בפרקים מתברר מדברי שמעי כי על אף צערו הגדול 

 אלו, עדיין היו אנשים אשר סברו כי מותו של אבנר, ואף של איש בשת, היו בכוונת דוד ולרצונו.

 

 

אבשלום 

 נכנס לעיר

 

כאשר בא אבשלום אל העיר הוא  -כניסתו של אבשלום לעיר  :כג-יד

ְסְדָך ֶאתֶזה " פוגש בחושי, ומגיב כלפיו בחשדנות:  ָלָמה לֹא ?ֵרֶעָך חַּ

ְכָת ֶאת על ; חושי משיב כי נאמנותו נתונה למלך באשר הוא, "?ֵרֶעָך ָהלַּ

מלך הוא בנו של המלך הקודם, ודעת אבשלום הכאשר  אחת כמה וכמה

 נחה.

 ופלל מהו הצעד הבא. אחיתופלאחר שתפש אבשלום את ירושלים הוא מתייעץ עם אחית אחיתופל

מציע לאבשלום לעשות פעולה מופגנת לביסוס מלכותו. מעצה זו נראה כי אחיתפול הבין שבלב 

תמיכת העם אולי ולכן  ?עד כמה יכול להיות הקרע בין אב לבנו מוחלט וגמור :אנשים מקנן הספקה

אכן, קשה להעלות על " )מצו"ד, רש"י(. בחשבם פן ישלימו האב והבן וינקמו מאתנומהוססת "

החיה אשה פילגש היא הדעת שכך ינהג בן באביו. כניסת אבשלום לאהל על הגג עם פילגשי אביו )

קידושין( ויציאתו משם באופן מופגן היא פעולה קשה המבהירה כי  ללאללא כתובה ועם בעלה 

בעולם הקדום לקיחת נשות המלך הקודם היא דבר סמלי המעיד כי המרד מוחלט ובלתי הפיך. 



 
חיתפול מייעץ לאבשלום לעשות פעולה רבת רושם להראות לעם כי א

)הראשונה( היא שאבשלום עצת אחיתפל  .המרד הוא עובדה מוגמרת

 באופן מופגן, וכך היה. יבוא על פילגשי אביו 

של המקולקלות המלך ירש את קודמו ואת כל אשר לו. העצה והפעולה מלמדים על מידותיהם 

מנו חכמים את אחיתופל בין "ארבעה הדיוטות  , ב(י)ושל אחיתופל. במשנה סנהדרין אבשלום 

היו באחיתופל של אחיתופל,  שאין להם חלק לעולם הבא". אנו רואים שעל אף חכמתו הרבה

דברי את כאן די בחכמה להוביל את בעליה בדרך הישר. אפשר ללמוד  לאמידות מקולקלות, ו

חכמתו  - קודמת לחכמתו חטאוכל שיראת : רבי חנינא בן דוסא אומר: ",ט(ג)המשנה במסכת אבות 

 !"ימתאין חכמתו מתק - וכל שחכמתו קודמת ליראת חטאו, מתקימת
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 פרק יז

 

 

פל מציע לצאת בפעולה מיידית כדי ואחית -עצת אחיתפל ד: -א

ָעָשר ֶאֶלף ִאיׁש ְוָאקּוָמה  ֶאְבֲחָרה ָנא ְׁשֵנים" – להכריע את המערכה

ֲחֵרי ָּלְיָלה ְוֶאְרְדָפה אַּ להבריח את  –..". העקרון המרכזי בהצעה ָדִוד הַּ

דו ֶאתולהכות " מהמחנה, כל הלוחמים ֶמֶלְך ְלבַּ פל טוען בפני ואחית. "ֹהַּ

ֵקׁש" , הואכאשר יפול המלךאבשלום כי  ָתה ְמבַּ ", כל העם ָהִאיׁש ֲאֶׁשר אַּ

פל מתקבלת על לב אבשלום ואנשיו וילך אחריך ללא קרב; הצעת אחית

ְבָׁשֹלם " – ָדָבר ְבֵעיֵני אַּ ר הַּ  ".ִזְקֵני ִיְשָרֵאל ּוְבֵעיֵני ָכלוִַּייׁשַּ

ל בעיניו, ביקש ופאף על פי שישרה עצת אחית –עצת חושי יג: -ה

ְרִכי ְוִנְׁשְמָעה " –הצעה נוספת  לשמוע אבשלום י ָהאַּ ְקָרא ָנא גַּם ְלחּוׁשַּ

ה  :מציע הצעה שונהשולל את עצת אחיתופל ו"; חושי הּוא ְבִפיו גַּם מַּ

ד ָכל"להמתין לגיוס  ע כַּחֹול ֲאֶׁשר ִיְשָרֵאל ִמָדן ְועַּ ל ְבֵאר ֶׁשבַּ ָים ָלֹרב עַּ " הַּ

ר בֹו ּוְבָכל ְולֹא"מחנה דוד,  ולהילחם כצבא גדול מול  ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר נֹותַּ

ם  ,צבא גדול יוכל להתמודד מול כל תרחישלדברי חושי,  ;"ֶאָחד ִאתֹו גַּ

ִהיא להקיף את " העםיוכל המון  ,ואף אם יתבצרו אנשי דוד בעיר ָהִעיר הַּ

ד ְבנּו ֹאתֹו עַּ ל ֲחָבִלים ְוָסחַּ נַּחַּ  ..."הַּ

לא ראשית, : , משני טעמיםחושי מנמק מדוע עצת אחיתופל אינה טובה

ְוָאִביָך ִאיׁש ִמְלָחָמה ְולֹא ...ִכי ִגֹבִרים ֵהָמה".. להחריד את אנשי דוד ניתן

הם  בורים ומוכנים לקרבישדוד ואנשיו ג .."; שנית, מכיוןָהָעם-ָיִלין ֶאת

כבר אנשים מצבא אבשלום  שיג הישג בצעד הפותח ולהפיליכולים לה

שיל את המערכה כולה  ביא לנסיגה מוראלית ויכבתחילת הקרב, מה שי

ְבָׁשֹלם..". ֲחֵרי אַּ ֵגָפה ָבָעם ֲאֶׁשר אַּ ר ָהְיָתה מַּ ֹשֵמעַּ ְוָאמַּ ע הַּ  .." ְוָׁשמַּ

פעולת ההשוואה יכולה להיות דרך ללמוד את . ביניהןמזמנות השוואה עצת חושי ועצת אחיתופל 

 הפרק כולו, כאשר המורה יציג את הרקע  והתלמידים יציעו קריטריונים להשוואה. לדוגמה:

 חושי אחיתופל 

   זמן הפעולה
   כמות הלוחמים

   הקרב ובילמ
__________   

מה מצבו של דוד לפי כל וכן קריטריונים נוספים, לפי מה שהתלמידים יעלו והמורה יוכל להוסיף )

לאחר הצעת קריטריונים שונים ( תוצאה רצויה של הטכסיסמה ה עצה/ הערכת תגובת העם/

 . בפרק התלמידים ימלאו את הנתונים בטבלה בעיון עצמי

ינסו , ושבהצעות חסרונותהתלמידים ימחיזו דיון בקרב יועצי אבשלום על היתרונות וה בשלב הבא

אמנם, אפשר להסביר בפשטות  דווקא לעצת חושי. להסביר מדוע בסופו של דבר שמע אבשלום

ֲעבּור ָהִביא ה' עיוור את עיני אבשלום "אלא שפל טובה וכי כל הסימנים הראו כי עצת אחית  ה'ְלבַּ

ְבָׁשלֹום ֶאת ֶאל ", מאידך, אפשר גם להסביר שדרך השכנוע של חושי הוא האופן שבו היטה ָהָרָעה אַּ

 .נימוקי חושי היו משכנעים יותרהקב"ה את לב אבשלום להפר את עצת אחיתופל, ואכן 

ְכֹדב  ָמֵרי ֶנֶפׁש ֵהָמה"חושי מתאר את אנשי דוד בביטוי   מה הדבר האחרון שהיית רוצה לפגוש?

ָשֶדה כּולׁשַּ  . מיד לאחר . הדובים הם חיות מסוכנות במיוחד, ועוד יותר לאחר שאיבדו את גוריהם"בַּ

ְרֵיה" - גבורתו מרתיעה גם אריות -בדימוי נוסף מכן מתאר חושי את דוד עצמו   ֲאֶׁשר ִלבֹו ְכֵלב ָהאַּ

 ,נפוץ מאד בדברי הנביאמעולם החי והצומח המוכרים לשומעים השימוש בדימויים  !"ִהֵמס ִיָמס

"עם מי יש לו עסק".  מבהיר לאבשלום דרך הדימויים הללווהוא מיטיב להמחיש את הדברים. חושי 

הצירוף של הארי והדב, כחיות מסוכנות, מצוי בתנ"ך מספר פעמים. נוכל לשאול את התלמידים 

כאשר דוד מספר   התשובה בשמ"א פרק יז,הארי והדב יחד, ביחס לדוד? יחד היכן נזכרו חידה: 

ם ֶאת" על מעשיו כרועה: לשאול ם גַּ ֹדב ָהֲאִרי גַּ ְבֶדָך הַּ ". הנה, אם כך, יתכן וחושי בחכמתו ִהָכה עַּ

 הסיפור המוכר על עצמתו של דוד, שגבר לבדו על המסוכנות שבחיות היער.אודות רומז לאבשלום 



 - אבשלום, וכל אנשיו אחריו, מכריעים אחר עצת חושי - ההכרעהיד: 

ת ֲאִחיֹתֶפל" ְרִכי ֵמֲעצַּ י ָהאַּ ת חּוׁשַּ ; הכתוב מעיד כי לאמיתו של "!טֹוָבה ֲעצַּ

 ִצָּוה ְלָהֵפר ֶאת ש"ה', אלא ל היתה נכונה לאבשלוםופתחידבר עצת א

ֲעבּור ָהִביא  ּטֹוָבה ְלבַּ ת ֲאִחיֹתֶפל הַּ ְבָׁשלֹום אֶ  ֶאל ה'ֲעצַּ ולפיכך  "ָהָרָעה תאַּ

  .ליבו נטה אחר חושינטה 

לטובתו של הנועץ ומכוונת להוליכו שולל. סמל לעצה רעה, שאיננה מכוונת הפכה " ֲאִחיֹתֶפל עצת"

ת ֲאִחיֹתֶפלאנו רואים כי הכתוב מעיד ההפך: " ץ וֲַּעצַּ ל...ֲאֶׁשר ָיעַּ ֲאֶׁשר ִיְׁשאַּ ר ָהאֱ  כַּ ֹלִהים ֵכן -ִאיׁש ִבְדבַּ

ת ֲאִחיֹתֶפל ָכל ; עצותיו של אחיתופל כה טובות עד שדוד נושא תפילה מיוחדת להפר , כג(טז) .."ֲעצַּ

ת ֲאִחיֹתֶפל  ָנא ֶאת ֶכלסַּ "אותן:  עיקר משימתו של חושי היתה להפר את עצת גם ; , לא(טו) "!ה'ֲעצַּ

ֶמֶלְך ָהִעיר ָתׁשּוב ְוִאם" –אחיתופל  ְבְדָך ֲאִני הַּ ְבָׁשלֹום עַּ ְרָת ְלאַּ ְרָתה ִלי...ְוָאמַּ ת ֲאִחיֹתֶפל ְוֵהפַּ " ֵאת ֲעצַּ

לאבשלום אלא שה' ציווה פל טובה ועצת אחית . ואמנם, הכתוב מעיד כי גם הפעם היתה, לד(טו)

פעם הזאת" עצת אחיתפל "החושי אינו טוען שעצות אחיתפל אינן טובות, אלא שגם  להפר אותה.

וית הראיה של חושי, המשכנע והביטוי "עצת אחיתופל" בלשוננו משקף, אפוא, את ז. אינה טובה

זֹאת ֲאֶׁשרטֹוָבה ָהֵעָצה  לֹא " –את אבשלום כי העצה תשמש נגדו  ם הַּ עַּ פַּ ץ ֲאִחיֹתֶפל בַּ  "!ָיעַּ

 

 

 

דוד מעבר 

לעבר 

 הירדן

לאחר שנתקבלה עצתו ממהר חושי  – דוד עובר את הירדןכט: -טו 

מייעץ ; חושי ליידע את דוד בפרטי המעשהאת יהונתן ואחימעץ ושולח 

ל" –לדוד למהר לעבור את הירדן מיד  ְרבֹות  אַּ ְיָלה ְבעַּ ּלַּ ִמְדָברָתֶלן הַּ  "!הַּ

ֲעבֹור" ֶמֶלְך ָעבֹור תַּ ע לַּ על  יהונתן ואחימעץבדרכם, מתגלים ; "!ֶפן ְיֻבּלַּ

ידי נער מאנשי אבשלום, אך זוכים להצלה על ידי אשה אחת מבחורים 

אשר מסתירה אותם בבאר בחצר ביתה ומטעה את רודפיהם; ברגע 

ת הירדן שהודעת חושי מגיעה לדוד הוא לוקח את כל אנשיו ועובר א

אשר ראה אחיתופל כי לילה; באותה שעה בירושלים, כהבאותו מיד, 

 לא נעשתה עצתו, ערך את צוואתו וחנק עצמו בביתו.

מכיר בן עמיאל וברזלי , בוא דוד למחנים, אנשים מנכבדי הגלעדעם 

פֹות ּוְכִלי יֹוֵצר ".. – ובאספקהרב תמכו בו במזון  ,הגלעדי ִמְׁשָכב ְוסַּ

ח ְוָקִליְוִחִּטים  ׁש ְוֶחְמָאה ְוצֹאן ּוְׁשפֹות : ְוָקִלי ּופֹול וֲַּעָדִׁשים ּוְשֹעִרים ְוֶקמַּ ּוְדבַּ

 , ואף שבי בן נחש העמוני הגיש סיוע לאנשיו..."ָבָקר ִהִגיׁשּו ְלָדִוד

 הּואעבר גם הוא את הירדן " , אשר גייס צבא גדול כעצת חושי,אבשלום

הוא ממנה את עמשא בן יתר למפקד הצבא,  ".ִאיׁש ִיְשָרֵאל ִעמֹו ְוָכל

 כו(-)פס' כדונערך בארץ הגלעד למלחמה. 

 

באמצעות  לאחר שבני הכוהנים מקבלים את ההודעה מסע מזורז

הם ממהרים אל דוד אשר ממתין ב"ערבות המדבר",  הוריהם הכהנים,

טופוגרפי של הרי  צלוםתהמישור שבין הרי בנימין לבין לירדן. ר' הוא 

 .ירושלים ובקעת הירדן

בֹור ַתֲעבֹור" מדוע ממליץ חושי למלך למהר לעבור  "!ֶפן ְיֻבַלע ַלֶמֶלְך עָׁ

נתקבלה עצתו להמתין ולאסוף את כל העם? על כך  ריאת הירדן? ה

משיבים הפרשנים שחושי חשש פן יתחרט אבשלום ויעשה כעצת אחיתופל,  ומצו"ד הוסיף וכתב: 

 "..מלט הלילהילמען לא אודיע לדוד לה שעצתי ישרה "פן יעשה כעצת אחיתופל, ובערמה אמר

ַנק ַוְיַצו ֶאל חָׁ יתֹו ַויֵּ את עצמו, כי האמין מעתה שדוד יחזור למלכותו, ויהרגו חנק ובמצו"ד פירש: "  בֵּ

 "כמורד במלכות, ויהיו עוד נכסיו למלך כדין מורד במלכות, ולזה חנק עצמו, להציל נכסיו ליורשיו

עיר ניהל את המערכה. מחנים היתה ממנו ו בו התיישב דוד בעבר הירדןהמקום  הואמחנים "

אנשי העליה , ח(. ב)לעיל  שבו של איש בושתומ מקוםהיתה בעבר הלא רחוק מרכזית בגלעד, ו

מצפון  20-בראשית המאה ההראשונה שאלו את השם המקראי והקימו את מושבת "מחנים" 

לסימון מקומות במפה מקראית הרחק הרחק  ממחנים ה"מקורית" שבעבר הירדן.  ,לראש פינה

   .אתר התנ"ך של מכללת הרצוג - מפותניתן להיעזר ב

היה גם הוא אחיינו של דוד המלך. לדוד היו מונה לשר צבאו של אבשלום אשר בן יתר עמשא 

כיום ישראל מדינת ב שתי אחיות: צרויה, אמם של יואב אבישי ועשהאל, ואביגיל, אימו של עמשא.

דרום חבל יתיר, בב ויישוב הר נקראים הר עמשאבשם קרויים אתרים רבים על שם גיבורי התנ"ך. 

 .הר חברון

  

 

ְשִלִׁשית ְביַּדדוד מחלק את צבאו לשלש מחנות: " –ה: ההכנות -א  הַּ

י ֶבן ְשִלִׁשית ְביַּד ֲאִביׁשַּ ִגִתי יֹוָאב ְוהַּ י הַּ ְשִלִׁשת ְביַּד ִאתַּ "; ְצרּוָיה ֲאִחי יֹוָאב, ְוהַּ

-מצפון היער ההרריהכתוב מכנה כך את היער הגדול בעבר הירדן המזרחי, כנראה יער אפרים 

הכינוי "יער אפרים" למקום ממזרח לירדן מעורר תמיהה, והפרשנים תירצו את  למחנים. מערב
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 – דברי דודשיח בין דוד לקציניו קודם היציאה למערכה: -איתור הדו

ם" דוד  - נימוקם"! לֹא ֵתֵצא: "ותשובת הקצינים ,"ֲאִני ִעָמֶכם ָיצֹא ֵאֵצא גַּ

הוא בעל ערך רב לאין שיעור מכל לוחם וקצין ועליו להישאר מוגן בעיר 

ָתה ָכֹמנּו ִכי".. - ָתה  עַּ ְעזֹור ִתְהֶיה טֹוב ִכיֲעָשָרה ֲאָלִפים ְועַּ ; "ָּלנּו ֵמִעיר לַּ

דוד מקבל את דברי השרים ונשאר בעיר, אך נותן הוראה חדה בעת 

טיציאתם לקרב: " ְבָׁשלֹום ִלי ְלאַּ ר ְלאַּ נַּעַּ ָהָעם  ָכלהכתוב מדגיש כי "..ְ ;!"לַּ

ֶמֶלְך ֶאת ֹּות הַּ ָשִרים ָכל ָׁשְמעּו ְבצַּ ל הַּ ְבָׁשלֹום עַּ ר אַּ  .."ְדבַּ

המלחמה מתרחשת ב"יער אפרים" שבעבר הירדן  –יח: המלחמה - ו

המזרחי, וצבא אבשלום מוכה ונפוץ לכל עבר; תנאי היער מקשים על 

ר ֶלֱאֹכל " -הלוחמים הבורחים ומגבירים את האבדות בקרבם  יַּעַּ וֶַּיֶרב הַּ

ֶחֶרב  ".ָבָעם ֵמֲאֶׁשר ָאְכָלה הַּ

 " 

את אזורי גם ירדן, ניצלו ממערב להדבר בדרכים שונות. רש"י באר כי בני אפרים, שנחלתם היתה 

עה בהמותיהם, ומשום כך נקרא היער על שמם. ב"דעת מקרא" באר למר לנחלמעבר שהחורש 

 בימי השופטים והיער כונה כך על שמם. בהר הגלעדכי פליטי אפרים ישבו , ד( יבע"פ שופטים )

ה ה ַהְגדֹולָׁ לָׁ אֵּ ישנם מקומות שבהם פרט מעולם הצומח מקבל דגש מיוחד בתיאור מעשה  שֹוֶבְך הָׁ

ולה" הנזכרת במעשה אבשלום. כבר קודם לכן ציין הכתוב כי תנאי בכתובים, וכזו היא "האלה הגד

היער גבו מחיר כבד מכוחותיו של אבשלום שהתפזרו בסבך. הכתוב לא פרט כיצד נפגעו ביער, 

וניתן לשער, ביחד עם התלמידים, מה קרה ללוחמים בלחימה בשטח הסבוך והזר: איבדו את 

ות, נפצעו, נתקלו בחיות טורפות וכדו'. שיאו של הדרך, נלכדו במקומות ללא מוצא, נפלו בבור

התיאור הוא, ללא ספק, הרגע בו נלכד אבשלום בשערו בשובך האלה הגדולה ונותר תלוי בין 

לצה"ל כיום ישנה שמים לארץ, ואמנים רבים לאורך הדורות ניסו להמחיש רגע זה בציוריהם. 

יש  –באשר לזיהוי האלה התנ"כית יחידת "אגוז".  –יחידה מיוחדת המתמחה בלחימה בסבך 

שזיהו אותה עם האלה הארצישראלית ויש שזיהו אותה עם האלה האטלנטית הגדולה יותר. עץ 

"עמק האלה"  קרוי תיכוני. העמק בשפלת יהודה מדרום לבית שמש-האלה נפוץ מאד בחורש הים

ל נמצאת בצפון על שם  חורש האלות הסובב אותו. האלה הגדולה והמפורסמת )אטלנטית( בישרא

 עצי התנ"ךיושע. חוברת מידע והצעות לפעילות בנושא -הארץ, ב"חניון האלות" הסמוך למצודת נבי

 נמצא באתר הקרן הקיימת לישראל. 

 

 

 

מות 

 אבשלום

 

במהלך הקרב, אבשלום נגלה בפני איש מעבדי  – אבשלוםיח: מות -ט

ְגדֹוָלהדוד כאשר הוא שער ראשו אחוז ב" ֵבין " והוא תלוי "שֹוֶבְך ָהֵאָלה הַּ

ִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ָשמַּ שיח -מדווח ליואב את שראה; איתור הדו האיש", והַּ

ִגיד"לָ בין יואב  מַּ דּועַּ לֹא !ְוִהֵנה ָרִאיתָ : "דברי יואב": ִאיׁש הַּ ִהִכיתֹו ָׁשם  ּומַּ

ל" :תשובת המגיד  "?!ָאְרָצה י ֶאֶלף ֶכֶסף ְולּוא ָאֹנִכי ֹׁשֵקל עַּ פַּ ח  לֹא כַּ ֶאְׁשלַּ

ֶמֶלְך ֶבן-ָיִדי ֶאל ֶמֶלְך! הַּ ר  ִׁשְמרּו: ֵלאֹמר ..ִכי ְבָאְזֵנינּו ִצָּוה הַּ נַּעַּ ִמי בַּ

ְבָׁשלֹום ח ְׁשֹלָׁשה " -צמו לפגוע באבשלום בעיואב מחליט ; "!ְבאַּ וִַּיקַּ

ְבָׁשלֹום פֹו וִַּיְתָקֵעם ְבֵלב אַּ י ְׁשָבִטים ְבכַּ , בעוד .."ְבֵלב ָהֵאָלה עֹוֶדנּו חַּ

וַּיַּכּו " –אבשלום גוסס באים עשרה מנערי יואב ומשלימים את המלאכה 

ְבָׁשלֹום-ֶאת   ."וְַּיִמֻתהּו אַּ

 בעוד בשופרמות אבשלום מבשר את תום המערכה, יואב תוקע 

ִאיׁש  ָנסּו ְוָכל ִיְשָרֵאל, "באחד הבורות ביער אבשלום מושלך בבזיון

 "ְלֹאָהָלו

שהיה לו מקור רהב וגאווה, היה לו לרועץ, ובגללו נתלה בסבך האלה. חז"ל  שערו של אבשלום

)משנה .." בשערו לפיכך נתלה אבשלום נתגאה בשערו"ראו בכך ביטוי סמלי של מידה כנגד מידה: 

 , ח(אסוטה 

התיאור של הויכוח בין יואב לאיש המגיד בעוד אבשלום תלוי באלה, מזמן העמקה בדברים המחזה 

באמצעות המחזה. אפשר לבקש מתלמיד אחד לייצג את יואב ומתלמיד אחר לייצג את האיש, 

כאשר עליהם להתבסס על הכתוב ולהעשיר את הטיעונים בעד וכנגד הריגת אבשלום. הויכוח 

 יבליט את הוראתו של יואב כנגד הציווי המפורש של דוד, ואת נאמנותו של האיש להוראת דוד. 

ִתי "יד" בלשון המקרא היא מצבה וזכרון, לדוגמה: " אחת ההוראות של המילהאבשלום יד  ְוָנתַּ

י ָיד ָוֵׁשם ֶצֶבתהכתוב מספר כי אבשלום הציב לו ", ה( נו)ישעיה " ָלֶהם ְבֵביִתי ּוְבחֹוֹמתַּ " אבן בעמק מַּ

הקדומה כדי שיהיה לו לזכרון. אחת ממצבות הפאר החצובות בסלע בנחל המלך הסמוך לירושלים 

מאוחרת יותר מימי בית ה . למעשה, האתר בנחל קדרון הוא מצב"יד אבשלום"קדרון ידועה בשם 

א שנוסעים קדמונים רבים שני, אולם המסורת העממית ייחסה אותו לאבשלום, ולא זו בלבד אל

 מתארים מנהג ירושלמי עתיק ש"כל העובר שם משליך עליו אבנים לסקלו על שהיה מורד באביו.."

http://www.kkl.org.il/files/HEBREW_FILES/hinuch_vanoar/tu-bishvat/Trees-bible.pdf
http://allaboutjerusalem.com/he/gallery-image/%D7%9E%D7%A6%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A0%D7%97%D7%9C-%D7%A7%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%98/88


ין".. ַמר אֵּ ן ִכי אָׁ וִַּיָּוְלדּו ")פס' כז( בפרק יד המפרשים מקשים: הרי הפסוק סותר את הנאמר .." ִלי בֵּ

ת חַּ ת אַּ ְבָׁשלֹום ְׁשלֹוָׁשה ָבִנים, ּובַּ מצו"ד תירץ כי בניו הנזכרים כבר מתו, ורש"י באר כי אמנם "?! ְלאַּ

  היו לו בנים אך איש מהם לא היה ראוי וחשוב להמשיך דרכו "בעבור הזכיר שמי".

 

 

 

הגעת 

 הבשורה

משדה 

 המערכה

עם תום הקרב ביער אפרים מבקש  -אחימעץ והכושי  ריצת: גכ-יט

שיח עם יואב; -בן צדוק לרוץ ולבשר את הדבר למלך, ומנהל דו אחימעץ

ֶזה" -תחילה דוחה יואב את בקשתו  יֹום הַּ ָתה הַּ ל ִכי..לֹא ִאיׁש ְבשָֹרה אַּ  עַּ

ֶמֶלְך ֵמת ֵכן ֶבן ; יואב שולח את אחד עבדי המלך מבני כוש לבשר, "הַּ

ָאִני  ָנא גַּם ָאֻרָצהִויִהי ָמה " –והוא יוצא לדרכו; אחימעץ מבקש בשנית 

כּוִׁשי ֲחֵרי הַּ ָתה ָרץ ְבִני ּוְלָכה ֵאין ָלָמה" –ושוב נדחה  ",אַּ ְבשֹוָרה  ֶזה אַּ

אחימעץ ; )שהרי הרץ כושי כבר יבשר ולאחימעץ לא ייוותר דבר( "?ֹמֵצאת

וַּיֹאֶמר " –והפעם יואב נעתר לו "! ָארּוץ ,ָמה ִויִהי" –מתעקש בשלישית 

ִכָכר" ; אחימעץ רץ "רּוץ :לֹו  ." ומשיג את הכושיֶדֶרְך הַּ

 מרחוק אישרואה  על גג שער מחנים הצופה –: הגעת הבשורה לא-כד

דֹו" דֹו  ִאם"המלך מסיק:  ;ומדווח למלך "ָרץ ְלבַּ אז  "!ְבשֹוָרה ְבִפיו -ְלבַּ

דֹוהוא " אףאת הרץ הכושי, גם רואה הצופה  מסיק המלך:  שוב" וָרץ ְלבַּ

ֵשר גַּם"  – הרץ הראשוןמיהו  צליח לזהות; בינתיים הצופה מ"ֶזה ְמבַּ

ץ ֶבן ֲאִני ֹרֶאה ֶאת" עַּ ת ֲאִחימַּ ת ָהִראׁשֹון ִכְמֻרצַּ זה  וזיהוי", ָצדֹוק ְמרּוצַּ

 !"ְבשֹוָרה טֹוָבה ָיבֹוא טֹוב ֶזה ְוֶאל ִאיׁשמחזק את המלך בציפייתו: "

ר ֶאת ֹלֶהיָך-אֱ  ה'ְך ָברּומגיע ראשון ומבשר למלך: "אחימעץ   ֲאֶׁשר ִסגַּ

ֶמֶלְך ָנְשאּו ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר אֹדִני הַּ אין המלך מגיב לכך, , אך "ָיָדם בַּ

ְבָׁשלֹוםשואלו: "אלא רק  ר ְלאַּ נַּעַּ  ,"? אחימעץ מתחמק מתשובהָׁשלֹום לַּ

ֶמֶלְך" -ובינתיים מגיע הכושי ומבשר גם הוא  ֵשר ֲאֹדִני הַּ ְׁשָפְטָך  ִכי ִיְתבַּ

יֹום ִמיַּד ָכל ה' ָקִמים ָעֶליָך הַּ "! ושוב אין המלך מגיב, אלא רק שאלה הַּ

ְבָׁשלֹוםאחת בפיו: " ר ְלאַּ נַּעַּ ר ֹאְיֵבי  "? ותשובת הכושי: ֲהָׁשלֹום לַּ נַּעַּ ִיְהיּו כַּ

ֶמֶלְך  "!ֲאֹדִני הַּ

כך,  אם. , י(יגר' בראשית )"ככר הירדן"  -היא הדרך העוברת במישור שבין הירדן "דרך הככר" 

בקעה, משמעות הדבר היא שהכושי רץ במסלול הקצר יותר דרך ההר המיוער, ואחימעץ ירד ל

על אף נמצא, שלמחנים. במעלה ההר ורץ במקביל דרך ארוכה עד ששב ופנה מזרחה  ,מישורל

בשל שבחר הוא הגיע ראשון, הן יותר,  הארוכהרץ בדרך אחימעץ שהכושי יצא ראשון, ועל אף ש

ֲאִני " :כפי שעולה מדברי הצופה ברבים שהיתה ידועה ריצתו המהירהזכות בדרך נוחה יותר והן ב

ת ָהִראׁשֹון ֹרֶאה ֶאת ת ְמרּוצַּ ץ ֶבן ִכְמֻרצַּ עַּ  "ָצדֹוק ֲאִחימַּ

ה ְבִפיו -ְלַבּדֹו  ִאם"    לנוס ביחד ובערבוביה. דרך הנסים מן המערכה אל העירש "!ְבשֹורָׁ

הכתוב מוסר פרטים רבים על מבנה שער העיר מחנים: ראשית, יש שער בחומה  העירשער 

החיצונית ויש שער בחומה הפנימית, והמלך יושב "בין השערים". שנית, ישנו צופה העומד על "גג 

השער" וישנו שוער העומד אצל השער. בהמשך נראה כי על גג מבנה השער ישנה עליה, אליה 

מתמונת שר הוא מראה צערו ברבים על מות בנו. מה ניתן ללמוד עולה דוד ונחשף לעין כל כא

מובן שלא השער הוא הענין אלא מה שמתרחש בו: המלך שילח את הצבא לקרב כאשר ? השער

ר ֶאלהוא עומד " עַּ שַּ . כעת מתברר כי בכל הזמן שהקרב התנהל היה המלך יושב דרוך )פס' ד( "יַּד הַּ

 מתגברתרכה. ברגע שהצופה רואה את הרץ הראשון בתוך השער, וממתין לבשורה משדה המע

. מהרה מתברר כי הדאגה העיקרית של המלך בכל הזמן הזה והתקוה ל"בשורה טובה" הדריכות

ְבָׁשלֹום" תה:הי ר ְלאַּ נַּעַּ     "?ֲהָׁשלֹום לַּ

המלך מסיק מהעובדה שרץ בודד מגיע מהמערכה כי בפיו בשורה טובה. האמנם?  בשורה טובה?

מתברר שאכן הכל ראו בדבר בשורה טובה. הלא באותו היום הוסר איום המרד והנה המלך שב 

למלכותו, ומה יכולה להיות בשורה טובה מזו? ואכן אנשי דוד ראו דבר תשועה גדולה, וגם אחימעץ 

ְשָרה ֶאתָארּוָצה : "יואבהפציר ב ֶמֶלְך ָנא וֲַּאבַּ אחימעץ אמנם רץ לבשר  "!ִמיַּד ֹאְיָביו ה'ְׁשָפטֹו  ִכי הַּ

טוב, וגם הכושי סבר שהוא מבשר דברים טובים, אלא שכאשר אחימעץ והכושי מבשרים למלך כי 

מתו מבקשי נפשו וכי הוא שב למלכותו, אין המלך רואה בדבר בשורה טובה וכל מעייניו נתונים 

על אף כל הרעה שעשה אבשלום לדוד, ואף שמרד "השלום לנער לאבשלום"?   אבשלום:ום לשל

בו וביקש את נפשו, כל יחסו של דוד לאבשלום הוא כרחם אב על בנו ודבר זה יקר בעיניו יותר 

 מכל דבר אחר.

  

 

ועולה לגג השער בזעקות אבל  ,דוד רוגז וסוער -ה: האבל הפומבי -א

ְבָׁשלֹום: "נוראות ְבָׁשלֹום, ְבִני !ְבִני אַּ ְחֶתיָך ִמי !ְבִני אַּ  !ִיֵתן מּוִתי ֲאִני תַּ

למה בכה על " ד על אבשלום כתב המלבי"ם:על בכיו של דו בני אבשלום בני בני אבשלום

רצה לומר שהגם שמרד ומרה, הוא בוכה  - וכה אמר בלכתו בני אבשלום ?אבשלום שרצה להרגו



 

 

 האבל

 

 

 

 

 

 יטפרק 

ְבָׁשלֹום ְבִני והלוחמים השבים  המלך צערו שלהעם רואה את  ;!"ְבִני ,אַּ

נהפך הנצחון יום ובמבוכה.  משדה המערכה נכנסים אל העיר בשקט

 .ליום אבל

יֹום ֶאת" - ו דברים קשיםיתיואב בא אל המלך ומדבר אט: -ו ְׁשָת הַּ  ֹהבַּ

יואב מאשים את דוד כי חיי אבשלום החוטא עדיפים "! ֲעָבֶדיָך ְפֵני ָכל

יֹום ִכי " –בעיניו מחיי נאמניו  ְעִתי הַּ יֹום ֵמִתים לּוִכי ָידַּ י ְוֻכָּלנּו הַּ ְבָׁשלֹום חַּ  אַּ

; יואב מאיים על דוד כי אם לא יצא וידבר אל העם !"?ָאז ָיָׁשר ְבֵעיֶניָך ִכי

אותו אנשיו עוד הלילה,  יעזבודברים טובים בעבור הנצחון במלחמה, 

; בעקבות דברי יואב דוד יושב בשער העיר ומקבל עד האחרון שבהם

ֶמֶלְך וַָּיבֹא ָכל" -את פני העם   "ָהָעם ִלְפֵני הַּ

 :עליו משתי טעמים

בני אבשלום בני בני  מפני שלא היה בדעתו להרוג את אביו, רק למלוך תחתיו, ועל זה אמר. א

קרי ירצה לומר בני הע ,בני בני לא כאכזר וזר להרגני, והיית ,בני היית :רצה לומר, אבשלום

 .הראוי למלוך תחתי

מי יתן מותי אני  אמר: יעוד הנביא, ועל זה ל ידימפני שידע שמעשה זו נסבב ע"י חטאו וע. ב

 .ענש בעון אביו...כאילו נאבשלום בני לא אתה תחתי, ובזה החליט לאמר תחתיך

מדורי גיהנם ולהביאו לגן עדן,  שבעהלהעלותו מ - בני ה פעמיםשאמר שמונ ז"ל אמרורבותינו ו

 "להו משערי גיהנם בבכייתויעל", שהעמוריד שאול ו: "כמו", ויעל" רמז במה שאמר ל זהוע

בראייתו כנגד דוד היא עמדה תקיפה, והוא אמנם פעל כנגד ציוויו של דוד, אך  עמדתו של יואב

בסופו של דבר דוד עושה כדברי יואב ויוצא אל העם. מהכתוב לא עשה זאת לטובת דוד. אמנם, 

 ברור האם קיבל את דברי יואב, האם קיבלם חלקית, או שפעל מתוך אילוץ. 

 

 

 

 

 

מעמד 

שיבת 

המלך 

 בירדן

 

ישראל, שזה עתה ניגפו במערכה מתדיינים וטוענים  בכל שבטיטז: -יא

 וכעתעשה עימם חסדים רבים בעבר , שהלא בעד החזרת דוד למלכותו

ֲחִרִׁשים "ְ ֶתם מַּ ָתה ָלָמה אַּ ִמְלָחָמה ְועַּ ְחנּו ָעֵלינּו ֵמת בַּ ְבָׁשלֹום ֲאֶׁשר ָמׁשַּ אַּ

ֶמֶלְך ְלָהִׁשיב ֶאת ; דוד שולח ביד צדוק ואביתר אל אנשי יהודה "?הַּ

ֶתם וְ " –שיבואו אף הם אל הירדן להשיבו  ְצִמי ּוְבָשִרי אַּ ֶתם עַּ י אַּ חַּ ָלָמה אַּ

ֲחֹרִנים ְלָהִׁשיב ֶאת ֶמֶלְך ִתְהיּו אַּ  "ְיהּוָדה ְכִאיׁש ֶאָחד ִאיׁש ָכלואמנם ""? הַּ

; המלך ממנה את שולחים להביא את המלך ויורדים לקראתו אל הגלגל

 עמשא כשר צבא תחת יואב.

 אשר היו מעורבות בפסוקים אלו תיאור של מספר דמויות :מג-יח

  מעבר הירדן: אלבשובו בם במעשה המרד, וכעת המלך פוגש 

" אל ְוֶאֶלף ִאיׁש ִעמֹו ִמִבְנָיִמןיורד עם כל משפחתו " – בן גראשמעי 

ְבְדָך מחילה על "ממנו הירדן, נופל לפני המלך ומבקש  ֲאֶׁשר ֶהֱעָוה עַּ

יֹום ֲאֶׁשר ֶמֶלְך ִמירּוָׁשָלִם  ָיָצא ֲאֹדִני בַּ יֹום  ֲאִני ָחָטאִתי ְוִהֵנהִכי ...הַּ ָבאִתי הַּ

ֶמֶלְך..ִראׁשֹון  את ֲאֹדִני הַּ "; אבישי מבקש לעשות דין בשמעי ָלֶרֶדת ִלְקרַּ

ה"ולהורגו ודוד גוער בו:  יֹום ְלָשָטן ִתְהיּו ִּלי ְוָלֶכם ְבֵני ְצרּוָיה ִכי מַּ  !ִלי הַּ

ת ִאיׁש ְבִיְשָרֵאל" יֹום יּומַּ  עי כי לא יומת."?, דוד נשבע לשמהַּ

ומינוי עמשא הוא מעשה דרמטי מאד. דוד העביר את יואב מתפקידו על שהפר את הדחת יואב 

מעשה זה מהלך של אחדות עם המורדים.  מינוי עמשאוכן ביטא בלום, הוראתו והרג את אבש

מצטרף לשורה של מעשים נוספים החושפים את הקרע שבין דוד לבין בני צרויה. המורה יכול 

לבקש מהתלמידים לתאר את מעשה הדחת יואב בכתבה, פרשנויות, ראיונות אשר יעשו שימוש 

 כתוב על כך ול "השבת המלך"יום את הנושא ל במקורות נוספים בספר שמואל. אפשר להרחיב

מרד אבשלום, מות אבשלום, הדיון בקרב המתארות מזוויות שונות את כתבות, פרשנויות וכו' 

 שבטי ישראל להשיב את המלך ועוד. 

הכתוב מקדיש פסוקים רבים לתיאור הגעת המלך לירדן ולמפגש עם אנשים הגעת המלך לירדן 

. לאתר 1תת לתלמידים משימה ללימוד עצמי של קטע זה: אפשר ליו. שונים שבאו להקביל את פנ

. 2 ו'(דברזילי וכאנשי יהודה, בכתוב אנשים שהגיעו להקביל את פניו )שמעי, אלף איש מבנימין, 

כל תלמיד יבחר דמות/קבוצת דמויות ויכתוב בשמה שלט אשר תייצג את המסר שעימו היא 

ה לבחור גם דמויות שאינם כתובות בפרק ולכתוב שלטים מבקשת להקביל את פני המלך. ניתן יהי

בשמן. לאחר מכן יתבצע בכיתה טקס שבו המלך ייכנס ומקבלי הפנים יניפו את שלטיהם. השלטים 

 כיצד מגיב המלך לאנשים. - יהוו בסיס לדיון 

מתוך השוואה פשוטה, ניתן היה לחשוב כי כשם שדוד יגמול חסד למי  !יומת איש בישראל?היום 

שעשה עימו טובה )ברזילי( כך יגמול רעה למי שעשה עימו רעה. כך חשב אבישי, בוודאי לגבי 

שמעי אשר קילל את המלך וזלזל בו במופגן, אך דוד אינו חושב כך. יום חידוש מלכותו הוא יום 

הסיבה למינוי של עמשא, גם ו של דוד לכל אורך הספר. זו היא של אחווה ולא של נקם. זוהי דרכ

לקרב את הפלג המתנגד, להמעיט באיבה ולהרבות באחדות. זוהי אצילות נפש ותפישה רוחנית 



ְכָת ִעִמי ָלָמה לֹאמגיע אל הירדן ולשאלת המלך " – מפיבשת  "?ָהלַּ

ְבִדי ִרָמִני": משיב וכי ציבא ניצל את עובדת היותו פסח וברח עם  "!עַּ

חמוריו; המלך, שכבר אמר בביום צאתו מירושלים למסור את כל נחלת 

ְרִתישניהם: "מפיבושת לציבא, מכריע כעת לחלק את הנחלה בין  : ָאמַּ

ְחְלקּו ֶאת ָתה ְוִציָבא תַּ ָשֶדה אַּ   "הַּ

מגיע לקבל  מחניםשהותו בבעת כל טוב שסיפק למלך  – הגלעדי ברזילי

ְלִתי את פני המלך; המלך מבקש לגמול לו טובה: " ָתה ֲעֹבר ִאִתי ְוִכְלכַּ אַּ

י ליהנות ממנעמי בית "; ברזילי טוען שהוא זקן מכדֹאְתָך ִעָמִדי ִבירּוָׁשָלִם

במקומו הוא שולח  ;וטוב לו להמשיך לשבת בעירו ולמות בה המלוכה

  .את כמהם עבדו אל בית המלך בירושלים

אנשי יהודה שמיהרו להגיע  בין אנשי ישראל ליהודה:ריב המד: -מא

לירדן מעבירים את המלך, ועימם רק חלק מאנשי ישראל; בעקבות כך 

; איתור טענות הצדדים: טענת אנשי המלךמתרעמים שבטי ישראל אל 

ֲעִברּו ֶאת" ישראל: ֵחינּו ִאיׁש ְיהּוָדה וַּיַּ דּועַּ ְגָנבּוָך אַּ ֶמֶלְך ְוֶאת מַּ  ֵביתֹו ֶאת הַּ

ְרֵדן יַּ י ְוָלָמה ֶזה ָחָרה ְלָך  ִכיתשובת אנשי יהודה: ""?! הַּ ֶמֶלְך ֵאלַּ ָקרֹוב הַּ

ל ֶזה עַּ ָדָבר הַּ קיבלו כל טובת הנאה מהמלך; תגובת  "? וכן טוענים שלאהַּ

ֶמֶלְך ֶעֶשראנשי ישראל: " ִני ְולֹא.. ָידֹות ִלי בַּ דּועַּ ֱהִקֹּלתַּ ָהָיה ְדָבִרי ִראׁשֹון  ּומַּ

ְלִכי ִלי ְלָהִׁשיב ֶאת  "?!מַּ

. עילאית, שבני צרויה אינם מסוגלים לקבל אותה. נוכל לנסות לייצג את בני צרויה ודוד בדיון זה

שבהן צד אחד מצליח לנצח. מה יהיה יחסו  מאבקים קשים לחשוב עם התלמידים עלאפשר כן  כמו

)יש לזכור בדיון זה כי ישנם   מתי צריך לנהוג באצילות נפש? לצד השני? מה נוכל ללמוד מדוד?

מצבים שונים, ולא כל אחד הוא דוד, ובכל זאת יש להעמיד מול עינינו את דרכו של דוד, במיוחד 

 ם(.בכל מה שקשור להנהגתו הלאומית את הע

הכתוב לא מוסר לנו בבירור אלו משתי הגרסאות היא הנכונה: האם ציבא רימה את  עבדי רמני!

מפיבשת וברח לו עם החמורים בעודו ממתין לו, או שמפיבושת בחר שלא להצטרף למלך כטענת 

ציבא. דוד אינו מכריע לאחד הצדדים בויכוח זה ופוסק: "אתה וציבא תחלקו את השדה". חז"ל 

 קורת על כך שדוד קיבל, ולו חלקית, את דברי ציבא כנגד מפיבושת.  מביעים ב

ואפשר ללמדם ברצף, ואחר כך להשלים את המפגש טז -ממשיכים את פסוקים יא מד-פסוקים מא

של דוד, לשתף את  הטובה כוונתו ףר בפסוקים אלו כי על ארעם הדמויות השונות. הנה כי כן מתב

ך כאיש אחד, לא נתקיימה כוונתו ושוב פשתה להכל את המאנשי יהודה גם הם למען ישיבו 

 למי המלך צריך להיות קרוב יותר. -המריבה והמחלוקת  

 

 

 

 

 

 

 


