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המריבה בין 'איש ישראל' ל'איש יהודה' על  תוך ב: פרוץ המרד:-א

לקבלת פני המלך בירדן, קם ' ִליַּעַּ ן ִאיׁש בְּ ע בֶׁ בַּ מֹו ׁשֶׁ ִרי ּוׁשְּ  קורא' וִבכְּ

לֹא נֲַּחָלה ֵאין' -קריאתו למרד:  ָדִוד וְּ ק בְּ ן ָלנּו ֵחלֶׁ בֶׁ י ָלנּו בְּ ֹאָהָליו '! ִיׁשַּ ִאיׁש לְּ

ָרֵאל ָרֵאל ָכל'מצליחה.  -  '!ִישְּ  אחרי שבע בן בכרי. יםנוט 'ִאיׁש ִישְּ

להתייצב בפניו בעוד שלשה דוד מצווה על עמשא  :מות עמשא: בי-ג

 אבישי, ואינו מתייצבאת צבא יהודה, אולם עמשא  אחר שגייסלימים 

עֹון; בדרך צפונה, ב'מרדףמובילים את הויואב  ִגבְּ ר בְּ דֹוָלה ֲאׁשֶׁ גְּ ן הַּ בֶׁ  'אֶׁ

מתקרב אליו תוך  ,מופיע עמשא לקראתם, יואב מערים על עמשא

   מכה מהירה וקשה בחרבו. הפגנת אחווה, ומכה אותו

בע ומוצאים אותו יואב וצבאו רודפים צפונה אחר שֶׁ  כב: המרדף:-יג

הרס העיר וחומתה, בפעולות ל מתחילמתבצר באבל בית מעכה; יואב 

ֻלֵמי א  ו': עוצרת בעדוקוראת לו ו 'ָהִעיר ִמן ִאָשה ֲחָכָמהך 'א מּוֵני ָאֹנִכי ׁשְּ

ָרֵאל ָרֵאל !ִישְּ ִישְּ ֵאם בְּ ָהִמית ִעיר וְּ ֵקׁש לְּ בַּ ָתה מְּ ?! האשה משכנעת את 'אַּ

 אנשי העיר למסור את ראשו של שבע תמורת הצלת העיר. 

לפני קריאת מעשה יואב ועמשא בפסוקים נבקש מהתלמידים לציין את פרטי הרקע  יואב ועמשא

שתפש אבשלום את המלוכה, מינה את עמשא לשר צבאו לאחר , כה: יז. 1מהפרקים הקודמים: 

, יט. 3, יד: יואב הרג את אבשלום כנגד פקודה מפורשת של דוד. יח. 2ויצא למלחמה כנגד דוד. 

ָשִרי ָאָתהדוד שולח לעמשא לאחר מות אבשלום: ' יד: ִמי ּובְּ צְּ ה ,ֲהלֹוא עַּ ֹכה יֹוִסיף ֹכה יֲַּעשֶׁ ֹלִהים וְּ  ִלי א 

ר ִאם י ָכל לֹא שַּ ָפנַּ יֶׁה לְּ ת יֹוָאב ָצָבא ִתהְּ חַּ ָיִמים תַּ '. בפרק שלנו מממש דוד בפועל את הצהרתו הַּ

ופונה לעמשא לגייס את הצבא, ולא ליואב. גם כאשר עמשא מאחר דוד פונה אל אבישי, ולא ליואב, 

 משימה, מטיל מצור על שבעצאת ללרדוף אחרי שבע בן בכרי, אך בפועל יואב הוא זה שמזדרז ל

 ומביא למותו, ובדרך הורג את עמשא.

שלא הופיע בזמן שנצטווה על ידי דוד,   ,נאמר שיואב דן את עמשא)בבלי, סנהדרין מט.( בגמרא 

כל המורד במלך יש למלך רשות להורגו אפילו גזר על אחד משאר העם " וכתב הרמב"ם כמורד במלכות,

זה  שע בדברחטא ופברם, יואב . פרק ג הלכה ח(לכים מהלכות רמב"ם " )שילך למקום פלוני ולא הלך

רונענש על כך בצוואת דוד: " ָת ֵאת ֲאׁשֶׁ עְּ ָתה ָידַּ ם אַּ גַּ ן וְּ ֵני ָעָשה ִלי יֹוָאב בֶׁ ר ָעָשה ִלׁשְּ רּוָיה ֲאׁשֶׁ ָשֵרי  צְּ

ן ֵנר בֶׁ בְּ אַּ ָרֵאל לְּ אֹות ִישְּ ן ִצבְּ ֲעָמָשא בֶׁ לַּ ֵמי ֵנר וְּ ם דְּ ֵגם וַָּישֶׁ רְּ הַּ ר וַּיַּ ָׁשֹלםִמ  יֶׁתֶׁ ָחָמה בְּ  .."לְּ

  

 

 

 

הגבעונים 
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 -ומתמשך  קשהָרָעב  בארץהשתרר  דוד ו שלבימי וסיבתו: א: הרעב

ֲחֵרי ָׁשָנה' ,'ָׁשֹלׁש ָׁשִנים' להרעב בא "ונענה כי , שואל בה'דוד  '.ָׁשָנה אַּ  אֶׁ

ל...ָׁשאּול ר עַּ ת ֲאׁשֶׁ ֹעִנים ֵהִמית אֶׁ ִגבְּ  ."הַּ

: דוד מבקש לרצות את הגבעונים כדי להסיר את דרישת הגבעוניםו: -ב

מכלל העם, אך הגבעונים אינם מוכנים להתרצות אלא הקשה הרעב 

ת ָׁשאּולהריגת שבעה מצאצאיו ' -במעשה נקמה אכזרי בשאול   עַּ ִגבְּ  '.בְּ

וללמד את המשך  הצעתנו לקרוא את פסוק א שהוא הרקע למעשה,בעונים ובית שאול מעשה הג

באלו ואיך כל מורה יבחר ו, )וכן את מעשה ילידי הרפה, לספר באופן כללי( באופן כללי הפרק

 ומדברי חז"ל: ,מתוך הכתובהעולות נעיר מספר נקודות זהו מעשה קשה, ופסוקים לעסוק. 

במצב בלתי אפשרי: העם כולו, אנשים נשים וטף נתונים בסכנת חיים, וכבר כלו כל  עומד דוד .א

הקיצין, שנה אחר שנה. סיבת הרעב היא המעשה הלא ראוי של שאול אשר הפר את הברית 

 להתרצות הם אינם מוכנים, אך עם הגבעונים והרגם. כפרת הארץ תלויה בריצוי הגבעונים

  בית שאול.אכזרית באלא בנקמה 
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פרק 

 כא

(1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –צאצאי שאול שבעה מהגבעונים הרגו : מעשה רצפה בת איהיד: -ח

ואת חמש נכדיו בני מרב, רצפה בת איה, מפילגשו  ושני בניאת 

מבלי שהובאו לקבורה. מי שנחלצה  והשאירו אותם בבזיון בהר הפתוח

להגן על כבוד המתים במסירות מופלאה היתה רצפה בת איה, אשר 

התיישבה בשטח, בהר, תוך שהיא מונעת בגופה את בזיון המתים 

ת ָקִציר מחודש ניסן עד חודש חשוון, ' )!(במשך שבעה חודשים ִחלַּ ִמתְּ

ְך ד ִנתַּ ם עַּ ִים ֲעֵליהֶׁ לֹא' 'מַּ ָנה עֹוף הַּ  וְּ תָנתְּ אֶׁ ם יֹוָמם וְּ ִים ָלנּוחַּ ֲעֵליהֶׁ יַּת  ָשמַּ חַּ

ָלה ה ָליְּ ָשדֶׁ כאשר שומע דוד את המעשה הזה הוא מחליט להביא  ;'הַּ

ביביש גלעד,  עד כה גם את עצמות שאול ובניו, אשר היו טמונים

ָיִמןולהביאם לקבורה של כבוד  ץ ִבנְּ רֶׁ אֶׁ ּמּוָקִעים'יחד עם  בְּ מֹות הַּ צְּ  .'עַּ

 

 

כלליים  מתוארים דבריםבחתימת הספר ילידי הרפה: מעשה כב: -טו

. בפרקנו מתוארים סדרת מעשים בהם ימי דודמהלך ב אשר היו

יותר ים החזקים בלוחמ, ארבעת ה'התגברו דוד וגיבוריו על 'ילידי ָהָרָפה

ממדים יוצאי בעלי אדירי כח וגיבורים כנתפרסמו צבא פלשתים, אשר ב

  דופן.    

ָרֵאל ֵהָּמה" ב(על הפסוק ) .ב ֵני ִישְּ ֹעִנים לֹא ִמבְּ ִגבְּ הַּ דרשו חז"ל, שלא בכדי נכתב כאן, שהרי הם  "וְּ

. אף שעבר זמן רב, ואף שבני ישראל נתונים ברעב, ודוד ביקש לרצותם דת אכזריותיממגלים 

יין לידבק שאינן מזרעו של אברהם אבינו, ואינן ראו'בכל דרך, לא התרצו ודרשו נקמה אכזרית, 

שלשה סימנים יש באומה זו, רחמנים וביישנים וגומלי חסדים, מי שיש בו שלשה סימנים הללו . בישראל

 .'ראוי לידבק בו

חז"ל למדו מפרק זה עד כמה ָקָשה הפגיעה בגרים, שאף שהגבעונים באו בישראל ברמיה,  .ג

הגבעונים היו גרים ובני ישראל ואף שהיו מציקים ושאול ביקש לקנא לישראל וליהודה, עדיין, 

אומרים  ?מה טיבן של אלו: שהיו עוברין ושבין אומרים"דרשו רבותינו על המוקעים נשבעו להם. ו

 וברש"י כאן(, )בבלי יבמות עט "פשטו ידם בגרים ?להם, מבני מלכים הם, ומה עשו

, והוא: הבאת המעשה הנאצל של רצפה בת איה, שאין לו אח ורע, מעורר את דוד לתיקון גדול .ד

עצמות שאול ובניו לקבורה. אנשי יביש גלעד גנבו את גופות שאול ובניו מחומת בית שן וקברו 

ת'אותם בצורה ארעית,  חַּ ָיֵבָׁשה תַּ ל בְּ ׁשֶׁ , ושלא לפי כבודם, ורש"י בפסוק א , יג(לא)שמ"א  'ָהאֶׁ

וקברוהו, ולא נספד חבא, שגנבוהו אנשי יבש גלעד ין שאול שנקבר פתאום בהועל עוכתב: '

 זה.      גם דברשתוקן  לאחררק '. ואמנם, לא שבו גשמי הברכה אלא לפי כבודו

ר ַעל ת ֲאשֶׁ ב,ה(  פס')בפרקנו פסוקים פשט המלא פורש מתי היה מעשה זה.  ַהִגְבֹעִנים ֵהִמית אֶׁ

ֵני' גבעוניםמן ה רביםהרג סיק כי שאול ניתן לה נֹאתֹו ִלבְּ קַּ ָרֵאל ִויהּוָדה בְּ )בבלי, רבותינו דרשו אך  'ִישְּ

הרג עמהם גם שבעה  שאול במעשה נוב עיר הכהנים, שכאשר הרג אותםהיה הדבר שסנהדרין יז:( 

ִים'שם מן הגבעונים אשר שימשו  ֹׁשֲאֵבי מַּ ֵבי ֵעִצים וְּ ח  ֹחטְּ בַּ ִמזְּ )יהושע עוד מימי יהושע ' ה'ָלֵעָדה ּולְּ

 .ט, כז(

ת ְבֵני ִמיַכל' ר ָיְלָדה ְלַעְדִריֵאל..ֲחֵמשֶׁ נאמר במפורש שמרב היא זו שנישאה  , יט(יח)בשמ"א  'ֲאשֶׁ

חז"ל ביארו שאחר . , כג(ו)שמ"ב 'לא היה ילד עד יום מותה'  עצמה לעדריאל, וכן נאמר שלמיכל

גידלה מיכל את ילדיה, וזהו זמן המעשה המתואר בפרקנו ולפיכך אחז הכתוב לשון 'אם'  מות מרב

 )בבלי, סנהדרין יט:(ו' המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו, כאלו ילדו ונקרא על שמשכן 'למיכל, ואמרו: 

 

 

 

 

 

 

פרק 

 כב

(1) 

. הפרק הוא בתורה שירות, שירת הים ושירת האזינונקראת בציבור פעמיים בשנה, בהפטרת פרשת האזינו ובהפטרת שביעי של פסח, בהן נקראות  שירת דוד

 :בלבד , אלא להדגיש נקודות מרכזיות תוך שימוש בפסוקים נבחריםאותו כסדריננו ממליצים ללמוד א. וובסגנונוקשה בתוכנו  ,פרק ארוך

 בהרמת קול. , ובנעימהבאים דברים נאמרים בהתרגשות הם ההיא הודאה, דרכו של אדם להודות בשיר והלל, וכאשר  –השירה  .א

וחייו ניצלו עניינה של השירה שבפרקנו היא ההכרה של דוד בקב"ה, הפודהו ומצילו מכל צרה כל ימיו. חייו של דוד היו מלאים ברדיפות, מלחמות וסכנות,  .ב

ָביו ּוִמכַּף ָׁשאּול-ִמכַּף ָכלשירה בסוף הספר היא ביטוי לכך שזוהי הודאה כללית של דוד לקב"ה על כל הצלותיו 'פעמים רבות. קביעת ה . זוהי מעלה רוחנית 'ֹאיְּ

 גדולה, במיוחד למלך רב כח, אשר איננו מייחס את הצלחתו ותשועתו למקריות, או לכוחו שלו, אלא להשגחה משמים. 



 שירת דוד

(1) 

 

 

 

 

 . תחושותיואת עומק המחיש את מצבו וסבר את אוזן השומע, ולומליצי, המשופע בדימויים. זוהי דרכו של המשורר ל סגנון מיוחד, להבדיל מסיפור, לשירה .ג

 הצעתנו ללמוד שתי חטיבות פסוקים מתוך השירה:

  .הבטחון בה' למולה, אתהסכנה, ואת  ,מחד ,כדאי להציג, או לתאר, את כל הדימויים ביחידה זו, הממחישים ז: -פתיחת השירה, פסוקים א .1

ֵרי ֲאָפֻפִני')ים אדירים גללהסכנות משולות  בְּ ֻבִני'חבלי שאול )סביבו  נכרכיםהחבלים לאדם הנלכד ב, ר=גל(בשְּ מַּ  ',ָמוֶׁת-ִמׁשְּ י שמט לנפול אל המלכודות הפרושות מול(, 'סַּ

ֵׁשי)לרגליו  ֻמִני ֹמקְּ ִעי')קשה על סלע חש בטחון מוחלט, כמי שממש נשען 'אבודים', אולם דוד בטוח בקב"ה, ו. אלו מצבים '(ָמוֶׁת ִקדְּ לְּ ֻצָדִתי)' איתןמבצר ועל  '(סַּ מי כו ('ּומְּ

ִעי)'קרן ניגוח ו קשיח, 'מגן'שנתון תחת חסות של  ן ִיׁשְּ רֶׁ קֶׁ רבתפילה, ונענה: אל מול הסכנות הגדולות דוד קורא לקב"ה . '(וְּ צַּ ָרא  בַּ קְּ ע ֵמֵהיָכלֹו קֹול..ה'.ִלי אֶׁ מַּ   ִי"!וִַּיׁשְּ

ובה בשעה לא זנח לרגע אחד את שמירת התורה כז, ובהם תיאור הנהגתו של הקב"ה מידה כנגד מידה: כל חייו עסק דוד בהנהגה ובמלחמה, -פסוקים כב.   2

ֵכי והמצוות: " רְּ ִתי דַּ רְּ ִדי ִכי ָכל ה'ִכי ָׁשמַּ נֶׁגְּ ָפָטו לְּ יֶׁה ָתִמים לֹו...ִמׁשְּ הְּ ָרה ֵמֲעֹו ָואֶׁ ּמְּ תַּ ׁשְּ ב " –יכך גמל לו הקב"ה והושיעו ", ולפִניָואֶׁ ָקִתיה' וַָּיׁשֶׁ ִצדְּ , וזוהי דרכו של "ִלי כְּ

ָסד ,ָחִסיד-ִעם": הקב"ה חַּ ִאיׁש ָחִסיד: "' לרבי דניאל בן יהודה הדייןבפיוט 'יגדלנאמר שבחו, כ הוא"!  וָנָבר, ִתָתָבר ִעם !ִתתְּ עָ  גֹוֵמל לְּ ִרׁשְּ ָרָׁשע ָרע כְּ ָעלֹו, נֹוֵתן לְּ ִמפְּ  ".תֹוכְּ

 .מברכת המזון, ולגלות את מקורו של הפסוק המוכר לנו ם של הפרקוהסיאפשר לקרוא את פסוק בנוסף, . 3
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של איתור הכינויים  :ב-אבפסוקים עיסוק ה: דברי דוד האחרונים :ו-א

ִׁשיחַּ א   )'בפסוק א:  דוד ִעים ', 'ֹלֵהי יֲַּעֹקב-מְּ ָרֵאלנְּ ִמרֹות ִישְּ ותיאור פעולתו , '(זְּ

ֵבר את דבר ה'  דַּ ר ה'רּוחַּ )'בפס' ב: מְּ השרה בי רוח קדשו ' רש"י: פירשי' ובִ -ִדבֶׁ

  ('ר.ב.ונדבר בי, וכל לשון נבואה נופל בו לשון ד

 :גבורתם ופועלם תיאורו גיבורי דודלט: -ז

, אשר כל אחד הגיבוריםשלשת ראשי הם  יב(-)פס' חקבוצה ראשונה  

  .מהם הכריע במו ידיו מערכה קשה כנגד פלשתים

גיבורים אשר הבקיעו בתוך מחנה ה הם כג(-)פס' יגקבוצה שניה 

. בקבוצה זו נמצאים אבישי פלשתים אל שער בית לחם ושאבו מים לדוד

 אשר נתפרסמו בנוסף גם בזכות מעשי גבורה אישיים.  ,ובניהו בן יהוידע

גיבורים המפורטים השלושים היא רשימת  רונההקבוצה האח

 בשמותם.

על על דמותו של דוד מלמדת בפסוקים הראשונים של הפרק עדות הכתוב נעים זמירות ישראל 

, וזה המקום לקשר בין דמותו לבין ספר דוד הוא משורר התהלים .ת רוחווגדלייחודיותו ועל 

פרקי תפילה הנותנים ביטוי להמיית ליבו של אדם בכל מצב וזמן, התהלים המוכר כל כך ובו 

ת. נשאל את התלמידים אלו פרקים הם מכירים ונאמרים על ידי רבבות אלפי ישראל לאורך דורו

אורי וישעי(, מעמדות לדוד ה' שיר למעלות, פרקי קבלת שבת, פסוקי דזמרה, מהתפילה )

 באמירת פרקי תהלים. יםהקשור, או שירים מוכרים, ציבוריים, או לספר על חוויות אישיות

 המשנה '.אין ישראל משוררים במקדש, אלא שירותיו וזמירותיו -'ונעים זמירות ישראל : כאן רש"י באר

ל אֹור ָהיּו " :במקדש חשיבותן המיוחדת של שירי המעלות מלמדת על ֲאבּוקֹות ׁשֶׁ ם בַּ ֵניהֶׁ ִדים ִלפְּ קְּ רַּ מְּ

ן, ִביֵדיהֶׁ ָבחֹות ׁשֶׁ ִתׁשְּ ֵרי ִׁשירֹות וְּ ן ִדבְּ ֵניהֶׁ ִרים ִלפְּ אֹומְּ ֵלי ִׁשיר  ,וְּ רֹות ּוִבכְּ ֲחצֹוצְּ ִים ּובַּ תַּ ִצלְּ ָבִלים ּוִבמְּ ִכנֹורֹות ּוִבנְּ ִוִים בְּ לְּ הַּ וְּ

י ֲעלֹות הַּ ֵרה מַּ שְּ ל ֲחֵמׁש עֶׁ ָפר עַּ לֹא ִמסְּ ֲעלֹות בְּ ּמַּ ד ֲחִמָשה ָעָשר ִׁשיר הַּ נֶׁגֶׁ ת ָנִׁשים כְּ רַּ זְּ עֶׁ ָרֵאל לְּ ת ִישְּ רַּ זְּ דֹות ֵמעֶׁ ֹורְּ

ִרים ִׁשיָרה אֹומְּ ֵלי ִׁשיר וְּ ִדין ִבכְּ ִוִיים עֹומְּ ן לְּ ֲעֵליהֶׁ ִהִלים, ׁשֶׁ תְּ בַּ לשיקול דעת המורה:  .)סוכה פרק ה משנה ד( ׁשֶׁ

ות הפרק האחרון, פרק כב. פרק זה, שהוא אפשר לקשר בין ספר שמואל לספר תהלים באמצע

 פרק שירה, מופיע במלואו בתהלים פרק יח.   

בפסוקים מופיעים שתי את נושא גיבורי דוד נתאר בתיאור כללי בלבד.  'ֹכל ְשֹלִשים ְוִשְבָעה'

, 37הנזכרים בשמותיהם, ולא מבורר בדיוק מי הוא הגיבור ה 30קבוצות של שלשה גיבורים, ועוד 

. ורש"י נכלל בשלשת השואבים לאצו"ד ביאר שהוא עשהאל, שמעלתו היתה מעל השלושים, אך ומ

 . "לא הוצרך להזכיר, שהוא שר הצבא"שאותו התייחס לשאלת היעדרו של יואב מהרשימה וכתב 
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לעבור בכל גבול ישראל  , שר הצבא,דוד מצוה על יואב המפקד: י:-א

דּו' ולמנות את יוצאי הצבא: ת ּוִפקְּ ר ָהָעם אֶׁ פַּ ִתי ֵאת ִמסְּ עְּ ָידַּ ', יואב ָהָעם וְּ

מנסה להניא את המלך מכוונתו אך המלך כופה עליו לצאת למפקד. 

ָכל יואב עובר עם שרי החיל  ץ בְּ ומונה שבט אחר שבט במשך  ָהָארֶׁ

ָעה ח  ' ִרים יֹוםִתׁשְּ שְּ עֶׁ ָרֵאלין: '. סכום המנ'ָדִׁשים וְּ ף  - ִישְּ לֶׁ ֹמנֶׁה ֵמאֹות אֶׁ ׁשְּ

הּוָדה ִאיׁש ִאיׁש יְּ ב, וְּ רֶׁ ִיל ֹׁשֵלף חֶׁ ף ִאיׁש ֲחֵמׁש – חַּ לֶׁ ". לאחר מעשה ֵמאֹות אֶׁ

ר ָעִשיִתי": ומתוודה על המנין מתחרט דוד ֹאד ֲאׁשֶׁ  "!ָחָטאִתי מְּ

 

 

ָנִביא המגפה:יז: -יא יָךבשם ה': ' ,פונה לדוד ָגד הַּ  ָׁשֹלׁש ָאֹנִכי נֹוֵטל ָעלֶׁ

ר חַּ ת בְּ חַּ ָך אַּ ה לְּ שֶׁ ע  אֶׁ ם וְּ ע ָׁשִנים : 'בכתוב ', איתור האפשרויותָלך ֵמהֶׁ בַּ ׁשֶׁ

ֵני' ',ָרָעב ָך ִלפְּ ָדִׁשים נֻסְּ ֹלָׁשה ח  יָך ׁשְּ ר' ',ָצרֶׁ בֶׁ ת ָיִמים דֶׁ ֹלׁשֶׁ ובחירת דוד  ';ׁשְּ

ָלה' – יַּד ִנפְּ יַּד ִכי ה' ָנא בְּ ֲחָמו, ּובְּ ִבים רַּ ל רַּ ֹפָלה ָאָדם אַּ ר.אֶׁ בֶׁ  ', היא הדֶׁ

דיממה אחת )הדבר מכה בעם  עַּ ר וְּ ֹבקֶׁ נעצר אז , ו(ֵעת מֹוֵעד ֵמהַּ

ם : "ברחמי ה' בירושלים ל ה'וִַּיָנחֶׁ ִחית ָבָעם אֶׁ ׁשְּ ּמַּ ָאְך הַּ לְּ ּמַּ ר לַּ  :ָהָרָעה וַּיֹאמֶׁ

ב ָך !רַּ ף ָידֶׁ רֶׁ ָתה הֶׁ  !"עַּ

 

 

 

 

 

ִהֵנה ָאֹנִכי " –תפילת דוד על העם  המזבח בגורן ארונה:כה: -זי

ה ָעשּו ,ָחָטאִתי צֹאן מֶׁ ה הַּ ֵאלֶׁ ֵויִתי, וְּ ע  ָאֹנִכי הֶׁ ֵבית   ?וְּ ָך ִבי ּובְּ ִהי ָנא ָידְּ תְּ

ן'לבנות  –"! ותשובת הנביא ָאִבי ֹגרֶׁ ֵבחַּ בְּ ֻבִסי ִמזְּ יְּ ָנה הַּ וְּ  לכפרה. 'ֲארַּ

 

 

ראשיתו של הפרק, עוד לפני המפקד, בחרון אף ה', ולא נתפרש על   ויסף אף ה' לחרות בישראל

ואני ..."  :, כא(טזבמדבר ) כתב, ובפירוש רמב"ן לתורה "לא ידעתי על מה": מה, ורש"י כתב בענוותו

מאהל אל אהל אומר בדרך סברא, שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה, שהיה הארון הולך 

 ."כגר בארץ, ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרש את ה' ונבנה הבית לשמו, כענין שנאמר לשכנו תדרשו

 . בישראל פועלתטיקהרבות נפוצים מאד מפקדי אוכלוסיה לצרכי סטטיסת ומדינבמפקד אוכלוסין 

וכבר בעמוד הפתיחה באתר נוכל לראות כי הנתונים שהיא , המרכזית לסטטיסטיקה הלשכה כיום

מהתלמידים להשיב עליה היא שאלתו נבקש ש , אם כן,. השאלה הראשונהמספקת רבים וחשובים

השל יואב: ' זֶׁ ָדָבר הַּ ְך, ָלָּמה ָחֵפץ בַּ לֶׁ ּמֶׁ '? נבקש מהתלמידים להציע תשובות משלהם, וַּאֹדִני הַּ

יתכן ורמז לסיבת המפקד ניתן למצוא בפסוק ט בו מתוארים הנמנים  מסברה ומתוך עיון בכתוב.

ב ִאיׁשכ' רֶׁ ִיל ֹׁשֵלף חֶׁ   כוחו של הצבא.הערכת בתוני הגיוס ומטרת המפקד קשורה בנ' ואם כן חַּ
, במה חטא דוד? התשובה הראשונה תחזיר לצורךענין זה יוביל לשאלה השניה: אם המפקד היה 

לבקש מהתלמידים לאתר ולקרוא את הפסוק בספר  ישו למה שלמדנו בתורה על מפקדים, ואותנ

ר , יב( ל)שמות  נּו ִאיׁש ֹכפֶׁ ָנתְּ ם וְּ ֻקֵדיהֶׁ ָרֵאל ִלפְּ ֵני ִישְּ ת רֹאׁש בְּ הנוגע למנין בני ישראל: "ִכי ִתָשא אֶׁ

ֹקד ֹאָתם  ׁשֹו לה' ִבפְּ ףנַּפְּ גֶׁ ם נֶׁ ֹקד ֹאָתם" ְולֹא ִיְהיֶׁה ָבהֶׁ את העם אלא  . מפורש, אפוא, שאין למנותִבפְּ

כגון את העומדים למנין  ,נות יהודיםבמחצית השקל שאם לא כן יבוא נגף )מכאן המנהג שלא למ

 הפסוק מתהלים שבו עשר מילים: "הושיעה את עמך.."( אלא בצורה עקיפה כמו באמצעות בביה"כ

כך פירש מצו"ד בהמשך פרקנו את טעותו של דוד, אשר לא מנה את ישראל באמצעות אמנם ו

ֹאד  שקלים, או כופר, והעמיד את העם כולו בסכנת מגפה: ֹאד'ָחָטאִתי מְּ ִתי מְּ לְּ כַּ ר ָעִשיִתי...ִכי ִנסְּ רצה  ֲאׁשֶׁ

 .לומר, הלא אני עשיתי סכלות גדול מאד למנותם בלא כופר נפש, ומה פשעו הם לשימותו במגפה'

חולק על דעה זו וסובר כי לא יתכן שדוד טעה במקרא  , ב(א)במדבר אולם הרמב"ן בפירושו לתורה 

בעבור שמנאם שלא לצורך, אלא שחטאו היה ' 'כי רחוק הוא אצלי שלא יזהר דוד במה שאמר הכתוב'מפורש 

וסמך לדעה זו . 'כי לא היה יוצא למלחמה ולא עושה בהם דבר בעת ההיא, רק לשמח לבו שמלך על עם רב

יֹו'ניתן למצוא בדברי יואב  ָעִמים-א   ה'ֵסף וְּ ָכֵהם ֵמָאה פְּ יָך ָכֵהם וְּ ה ֹלהֶׁ זֶׁ ָדָבר הַּ ְך ָלָּמה ָחֵפץ בַּ לֶׁ ּמֶׁ  ?'וַּאֹדִני הַּ

ה ַהצֹאן...ָאֹנִכי ָחָטאִתי ה ָעׂשּו ְוֵאלֶׁ בהצעתו של דוד, ,'תהי נא ידך בי ובבית אבי', ישנה לקיחת  מֶׁ

אחריות גמורה, ובקשה שיכלה הוא וביתו ולא יפגעו נפשות בני ישראל. כך רואה עצמו רועה נאמן, 

שכל תכלית מנהיגותו אינה אלא עבור העם, ולא ההפך. חז"ל מגדירים את מנהיגי ישראל הראויים 

מו משה שביקש מחילה על העם החטא העגל, 'ואם אין מחני ככאלו 'שמסרו נפשן על ישראל', כ

 ,,כב כבשמ"א  מו:)כנא מספרך'. ניתן להיזכר במקומות נוספים בספר בהן מתגלה מידה זו של דוד 

  ועוד(   
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את דוד מבקש מארונה את מקום הגורן לבניית המזבח וארונה מציע 

ינם, אך דוד מסרב לקחת בח בחזהמקום, את הבקר ואת העצים למ

ה לַּ  ִכי !לֹא"חינם:  ֲעלֶׁ לֹא אַּ ִחיר וְּ ָך ִבמְּ נֶׁה ֵמאֹותְּ קְּ י ֹעלֹות -א   ה'ָקנֹו אֶׁ ֹלהַּ

"; דוד בונה מזבח ומעלה עולות בגורן ארוונה, הוא מקום המקדש, ִחָנם

ָרֵאלה' וֵַּיָעֵתר ומכפר על העם ועליו, ' ל ִישְּ ֵגָפה ֵמעַּ ּמַּ ר הַּ ץ, וֵַּתָעצַּ  ."ָלָארֶׁ

בכל התורה לא נזכר היכן מקום המקדש, ואף שמה של ירושלים לא נזכר.  מקום המקדשגילוי 

מתי נבחר מקום המקדש? ומקום השראת השכינה מתואר בביטוי 'המקום אשר יבחר ה'. 

הוא המקום בו ציוה  במעשה בפרקנו. המקום בו עמד המלאך ולא ניתנה לו הרשות להשחית,

ֵבח ה'ֲעֵלה ָהֵקם לַּ גד על דוד '  ה על ישראל, והוא מקום המזבח לדורותפרא מקום הכהו'. ִמזְּ

 ומקום המקדש עד היום. 

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום 'וכתב הרמב"ם: 

שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה והוא המזבח 

אדם ממקום  :אמרו חכמים .ו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נבראשהקריב עליו קין והבל וב

 )הל' בית הבחירה פרק ב הלכה ב( 'כפרתו נברא

מקומות  שלשהסימון: -יודן בר מר רביא": על קנין הגורן בכסף מלאובמדרש בראשית רבה נאמר 

אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל לומר; גזולים הם בידכם, ואלו הן: מערכת המכפלה ובית 

 ".המקדש וקבורתו של יוסף

 

 

 

 

 סיום

(2) 

אפשר להציע למורים לאסוף מספרי שמואל את כל מה שעשה דוד הדמות המרכזית בספר שמואל ב' היא דוד המלך, והפרק החותם מתאר את גילוי מקום המקדש.   דמותו של דוד

קניית גורן ארוונה והקמת המזבח. דוד גילה כיבוש יבוס, העלאת הארון, בחייו שהכינו את הבנין:  , אך הוא עשה דבריםאת הבית' לא יבנה'שהוא  לדודבשביל בית המקדש. אמנם נאמר 

' של עולם 'שהיו עוסקים בנויו –, שם ישבו דוד ושמואל כאשר דוד ברח מפני שאול, שמשמעו 'בניות ברמה'דרשו את המילים ל ". חזאת רצונו המתמיד לבנות בית לה' כבר בראשית מלכותו

  .אסף דוד שלל רב 'גם אותם הקדיש המלך דוד לה' יובמלחמות כמו כן, .בית המקדשהוא  –

תמונות 'מאלבום התמונות של דוד' ועוד כל מיני. חצר המלך,  מצב כלכלי, המקדש,ענין אחר: ת.ז. משפחה, תכונות, מצב בטחוני,  ופיע. אלבום שבו בכל דף י'אלבום דוד המלך'אפשר להכין 

 ..'נעים זמירות ישראל וכד -, הכותרת תיבחר מתוך פסוקי הספר כגון מפרק כג בשיעור אומנות תתבצעהכריכה 

 את פסוק הסיום של הספר מומלץ לקרוא בקול עם כל תלמידי הכיתה. חזק חזק ונתחזק!  סיום 

להסתדר על פי כרונולוגיה של האירועים, או:  כיתה, ולבקש מהמתוך הספרקודות מרכזיות על מהלך הספר, בדרך יצירתית, כמו: לתת לכל ילד אירוע עם הסיום כדאי לעשות חזרה קצרה בנ

 לתת מפה גדולה ולשייך אירועים למקומות. אפשר לעשות זאת גם על ידי גזירה והדבקה אישית על דף, או על ידי עריכה במחשב.

( או מספרים. בהמשך לכך אפשר "לשבץ" כל תשובה במקום הנכון על פי חלון, ריקודים ,עץ אלה, בריכהזור על הספר באמצעות מוצגים או תמונות שיהיו מעין חידות )כגון: כמו כן ניתן לח

  .לוח פרקים של הספר. כמו"כ, אפשר לתת לכל ילד לבחור פסוק, לצייר אותו ולהסביר למה בחר בו מכל הספר

 מספר שמואל.  ,תנו כצידה לחייםיניקח א םאות בספר,פרים ושלמדנו מתוך המעשים המס ומסרים תכונותאפשר לערוך חזרה דרך 

הספר מתחיל בבריאת האדם ומסתיים בשיבת באפשרות המורה להקדיש שיעור אחד להכרות עם ספר דברי הימים, שהוא אחד מכ"ד ספרי התנ"ך.  ספר שמואל וספר דברי הימים

מפרשים שהבין שני הספרים, הבדלים  יםהבדל םציון. ספר דהי"א מפרק י מתאר את מלכות דוד, תיאור מקביל לספר שמואל. לצד המקבילות הרבות, ישנם מקומות מסוימים שבהם ישנ

גורן בחמישים שקלים, ואילו בספר דברי הימים נאמר שקנה בשש דוד קנה את השמפורסמת מצויה דווקא בפרק האחרון שלמדנו: בפסוק כד בפרקנו נאמר ביארו כל אחד במקומו. דוגמה 

והרלב"ג והמצודות ביארו שמקום המזבח נקנה בחמישים,  ',נטל מכל שבט ושבט חמשים שקלים הרי שש מאות שקלים כדי שיהיה חלק לכל ישראל במזבח ?הא כיצד' וכתב רש"י: ,מאות

    אך השדה וההר בכללותו בשש מאות.

 


