
  יהושע
  

  תוכן
  1  ...............................................................................................................................  יהושע

  5  .......................................................................  ?דברים ספר את קצת מזכיר לא זה - א יהושע

  5  .....................................................................................................  באמת קרה זה - ב יהושע

  6  ...........................................................................................  שדמיינתם כמו לא זה - ג יהושע

  6  ..........................................................................................  האבנים 12 נעלמו לאן - ד יהושע

  7  .................................................................................................  פערים משלימים - ה עיהוש

  7  ..........................................................................................  הארץ ומתן תורה מתן - ו יהושע

  8  ............................................................................................  מנצחים של אופוריה - ז יהושע

  9  .......................................................................  ?והקללה הברכה מעמד נשכח האם - ח יהושע

  9  .............................................................................................  שלום, מלחמה לפני - ט יהושע

  10  ...........................................................................................  מלחמה אסטרטגיות - י יהושע

  10  ...............................................................................................  בהפתעה תקיפה - יא יהושע

  11  ..........................................................................................  שכם מלך נעלם לאן - יב יהושע

  12  ............................................................................................  כיבוש במקום חזון - יג יהושע

  12  .........................................................................................................מתנחלים - יד יהושע

  13  ............................................................................  ?לבירה ירושלים את הפך מה - טו יהושע

  13  ........................................................................  ?ומנשה אפרים נגד קונספירציה - טז יהושע

  14  ...................................................................  ?ביותר הגדולה הנחלה את קיבל ומי - יז יהושע

  15  .......................................................................................  אלוהים של כתפיו בין - יח יהושע

  15  ...........................................................................................  צפון בפיקוד בעיות - יט ושעיה

  16  ...........................................................................  מקלט ערי על לחדש יש עוד מה - כ יהושע

  16  .............................................................................  בהתאם תנהגו? לוויים אתם - כא יהושע

  17  ................................................................................................  בתקשורת קצר - כב יהושע

  17  ................................................................................................  מפחידה חתונה - כג יהושע

  18  .....................................................................................  אוהד ציבור מול מעמד - כד יהושע

  19  ...........................................................................................................................  פטיםשו

  19  ....................................................................................  התרחקות של תחילתה - א שופטים

  19  ........................................................................  דיל ביג לא, ממצרים יצאתם אז - ב יםשופט

  20  ...............................................................................  פרוץ למרחב שהפכה הארץ - ג שופטים

  20  .......................................................................  שאלה סימני בלי. נשית מנהיגות - ד שופטים

  21  ...........................................................................................  ברכה שהיא שירה - ה שופטים

  21  ..................................................  הימים ששת על לנו שמספרים הנפלאות כל איה - ו שופטים

  22  ....................................................................................................  תנכי ק"מור - ז שופטים

  23  ...................................................................................  מלך אחלה להיות ֹכלָּת י - ח שופטים



  23  .........................................................................................  בדם טבולה מלכות - ט שופטים

  24  ...........................................................................................  בבקשה בתור הבא - י שופטים

  24  ..................................................................................  ?ביפתח טוב משהו היה - יא שופטים

  25  .......................................................................................  להכות ממשיך יפתח - יב פטיםשו

  25  ..........................................................................  מנוח אשת אותנו שלימדה מה - יג שופטים

  26  .........................................................................................  השופטים עידן סוף - יד שופטים

  26  .....................................................................................  הלחי של האתי הקוד - טו שופטים

  27  ......................................................................................  שמשון את שהפיל מה - טז יהושע

  27  ....................................................................................................  התכוונתי לא - יז יהושע

  28  ...........................................................................  מיכה אל מובילות הדרכים כל - יח יהושע

  28  ............................................................................................  העיר את מכיר מי - יט יהושע

  29  .................................................................................  סדר כאן יעשה שמישהו - כא שופטים

  30  ............................................................................................................................  שמואל

  30  .......................................................................................  תחנון איננה תפילה - א א שמואל

  30  ...................................................................................  חנה לנו שהשאירה מה - ב א שמואל

  31  ...............................................................................הראשון זכאי בן יוחנן רבן - ג א שמואל

  32  .............................................................................................  דרך קיצורי אין - ד א שמואל

  32  ..................................................................................  ?להכשיל יכולה דתיות - ה א שמואל

  33  ...............................................................................................  באמת קרה זה - ו א שמואל

  33  ....................................................................................... השראה מעורר פרק - ז א שמואל

  34  ................................................................................  יציבה מלוכה דורש העם - ח א שמואל

  34  ...................................................................................  נבואות ויש נבואות יש - ט א שמואל

  35  ............................................................................................  והאסון הרע, הטוב - כ יהושע

  36  .................................................................................................  לפרקים מלך - י א שמואל

  36  ............................................................................................  יחליט העם רק - יא א שמואל

  36  ............................................................................................  ובוכים נפרדים - יב א שמואל

  37  ..................................................................... פלשתים מול אותך נראה עכשיו - יג א שמואל

  37  .................................................................................................  יונתן שיטת - יד א שמואל

  38  .............................................................................................  תנוחו? עייפים - טו א שמואל

  39  .....................................................................................  סיפורים עליך שמענו - יז א שמואל

  39  ...............................................................................................  עליי סוגר זה - יח א שמואל

  40  .......................................................................................  הנוספים החגים  12 - כ א שמואל

  40  .........................................................  שיגעון ועל, שם לחפש יש מה על, נוב על - כא א שמואל

  41  ................................................................................  הראשון הפקודה סירוב - כב א שמואל

  41  ..............................................................................  בהכול הצלחתי הכל בסך - כג א שמואל

  42  ................................................................................................  סמלי מעשה - כד א שמואל

  42  .....................................................................................  לגאוגרפיה לב שימו - כה א שמואל

  43  .........................................................................  בכוח שלטון לקחת אפשר אי - כו א ואלשמ

  43  ..................................................................................... הקווים כל את חצה - כז א שמואל



  44  ........................................................................................  נברא ולא היה לא - כח א שמואל

  45  ......................................................................  התקיימה שלא הניצחון חגיגת - כט א שמואל

  45  .........................................................................................  שלל :ושמה סוגיה - ל א שמואל

  46  ..........................................................  שאול עם אישית בשיחה וינגייט רלס'צ - לא א שמואל

  47  ...............................................................  האהבה נפלה ואיך, גיבורים נפלו איך - ב ב שמואל

  47  ..................................................................................  מאורגנת אחים מלחמת - ב ב שמואל

  48  ...........................................................................  דוד בממלכת חזק הכי האיש - ג ב שמואל

  48  ...........................................................................................  מזה חלק לא אני - ד ב שמואל

  49  .................................................................................  יחדיו לה שאיחדה העיר - ה ב שמואל

  49  .................................................................................בזה נסתפק? חדשה עגלה - ו ב שמואל

  50  .................................................................................  תיאולוגית אדמה רעידת - ז ב שמואל

  50  ..................................................................................  יותר לדעת רוצה הייתי - ח ב שמואל

  51  ..................................................................................................  החסד מחיר - ט ב שמואל

  52  ................................................................................  צרויה בן יואב של גדולתו - י ב שמואל

  52  ..........................................................................................  נוראה הסתבכות - יא ב שמואל

  53  ...................................................................  התאילנדי התנך חובב של שאלתו - יב ב שמואל

  53  .............................................................................................  ולהיזהר ללמוד - יג ב שמואל

  54  .............................................................................................  בה וקוץ ֹחכמה - יד ב שמואל

  54  .......................................................................  מתרסק דוד של הגדול החלום - טו ב שמואל

  55  ......................................................................  ציבא או שמעי, יותר מסוכן מי - טז ב שמואל

  55  ................................................................................................  בטוח על הלך - יז ב שמואל

  56  ..............................................................................  בבית תהלים תקרא אתה - יח ב שמואל

  56  .................................................................................................  הצדק איפה - יט ב שמואל

  57  ...........................................................................  לפיצוץ התנאים שיבשילו עד - כ ב שמואל

  58  .........................................................................  התנאים להלן? דוד בן משיח - כא ב שמואל

  58  .....................................................................................  דוד, שר אתה מה על - כב ב שמואל

  59  ..........................................................................................  האחרונה השירה - כג ב שמואל

  59  .....................................................................................  אנשים לספור אסור - כד ב שמואל

  61  ............................................................................................................................  מלכים

  61  .............................................................................  ישראל בתולדות חדש פרק - א א מלכים

  61  ....................................................................................................  חזק תהיה - ב א מלכים

  62  ..................................................................... ?שלמה במשפט מיוחד כך כל מה - ג א מלכים

  62  ...............................................................................................  לשבטיות הקץ - ד א מלכים

  63  .........................................................................  צור אל שלמה את שהביא מה - ה א מלכים

  63  ............................................................................  שלישי סיבוב ופוליטיקה דת - ו א מלכים

  64  ..........................................................  שלמה של בלקסיקון קיימת שלא המילה - ז א מלכים

  64  .......................................................................  בינלאומי לדגם יתרו את להפוך - ח א מלכים

  65  ........................................................................................  להתחבק באתי לא - ט א מלכים

  66  .....................................................................................  פוליטיקה עושים ככה - י א מלכים



  66  ................................................................................................  זהב הכל לא - יא א מלכים

  67  .....................................................................................  לשלמה היינו עבדים - יב א מלכים

  67  ....................................................................................  עליהם פסח לא השבר - יג א כיםמל

  68  ....................................................................................  ?בתנך עממית נבואה - יד א מלכים

  68  .................................................................  נביא עומד מבטיח מלך כל מאחורי - טו א כיםמל

  69  ......................................................................הִמספרים שמאחורי הסיפורים - טז א מלכים

  70  ........................................................................................  נשים שתי בין נביא - יז א מלכים

  70  ................................................................................  אחאב, אתה מי של בצד - יח א מלכים

  71  .....................................................................................  ?למשה דומה אליהו - יט א מלכים

  71  ................................................................................  חלקי בניצחון מסתפקים - כ א מלכים

  72  ..........................................................................  נחלה יש מישראל אדם לכל - כא א מלכים

  72  ....................................................................................  בתנך מסופר הכל לא - כב א מלכים

  73  ........................................................................................  האחרונה השליחות - א ב כיםמל

  74  ......................................................  עגלים הבונים ויש, אליהו את המחפשים יש - ב ב מלכים

  74  ................................................................................................  כמעט מלחמת - ג ב מלכים

  75  .....................................................................  לעשות היה יכול לא שהנביא הנס - ד ב מלכים

  75  .....................................................................................  אנחנו זה, הוא לא זה - ה ב מלכים

  76  ..............................................................................................  הרצף על אלישע - ו ב מלכים

  77  .........................................................................................  ?המרצח בן הוא מי - ז ב מלכים

  77  ...........................................................................................  פוליטית שליחות - ח ב מלכים

  78  .........................................................  ?מדופלם הזדמנויות מנצל או נאמן שליח - ט ב מלכים

  79  .....................................................................................  נפגשים קנאים כששני - י ב מלכים

  79  ..........................................................................................  דם נטולת הפיכה - יא ב מלכים

  80  ...........................................................................  ?שלנו הפרק לכם מזכיר מה - יב ב מלכים

  80  ................................................................................................  לנצח מעז לא - יג ב מלכים

  81  .........................................................................................  יונה הכריז, ניצלנו - יד ב מלכים

  81  ...................................................................................  מהנביאים מתעלם מי - טו ב מלכים

  82  .....................................................................................  ?להינצל סיכוי לו יש - טז ב מלכים

  83  ..........................................................................  אבודים הלא השבטים עשרת - יז ב מלכים

  83  .............................................................................  להימנע או להיכנע, למרוד - יח ב מלכים

  84  ....................................................................................  ירושלים על המערכה - יט ב מלכים

  85  ..............................................................................  פתרון יש תלמידתי לרבקה - כ ב כיםמל

  85  ............................................................................................  הכניעה מפלגת - כא ב מלכים

  86  .................................................................................  ירושלים את אטהר אני - כב ב מלכים

  86  .........................................................................................  יאשיהו נפלת איך - כג ב מלכים

  87  ............................................................................  האנונימיים הרשעים גדולי - כד ב מלכים

  88  .........................................................................................  תקווה עם לסיים - כה ב מלכים

 



  

  

  ?זה לא מזכיר קצת את ספר דברים -יהושע א 
במיוחד בפרק א, שכמעט כולו ספר יהושע מרבה להשתמש בסגנון של ספר דברים, והדבר בולט 
 חוזר לדברי משה ולדבר ה' אל יהושע כמו שנאמרו בספר דברים

  יד); ו, פרשה רבה-שית(ברא ליהושע" סגנון יהה תורה שנהמ ספר וחאי:י בן מעוןש רבי "אמר
 שכמעט א, בפרק במיוחד בולט הדברו דברים, ספר לש בסגנון השתמשל מרבה הושעי פרס אכן,
 דברים. בספר נאמרוש כמו יהושע לא ה' לדברו משה לדברי חוזר כולו

  כד); יא, (מדברים ו"ְנַתִּתי ָלֶכם ּבֹו ְגְלֶכםַר  ַּכף ְדֹרִּת  ֲאֶׁשר ֹום,ָמק ָּכל" (ג)
, ְהֶיהֶא  ֹמֶׁשה םעִ  ִייִתיהָ  ַּכֲאֶׁשר" (ה) ֹ  ִעָּמ   כג); ח, ו, לא, (מדברים ֶאֶעְזֶבָּך" ְולֹא ַאְרְּפ אל

  כג); ז,-ו א,ל (מדברים ֶוֱאָמץ..." ַזקחֲ  ִצִּויִתי לֹואהֲ  / ֱאָמץ...וֶ  ַזק"חֲ  (ו/ט)
 ָיִמין ִמֶּמּנּו ָּתסּור ַאל ַעְבִּדי, ֹמֶׁשה ְּוצִ  ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ָכלּכְ  ַלֲעׂשֹות ְׁשֹמרלִ  ֹאד,ְמ  ֱאַמץוֶ  ַזקחֲ  ַרק" ח)-(ז

  יט);-חי יז, ריםבדב המלך' 'פרשת ולמ (בעיקר ּוְׂשמֹאול..."

 התורה", מ"ספר נפרד לתיב חלק שהוא ברים,ד ספר יןב עמוקה עקרוניה הבדלה םג דיוקב וכאן
 יהושע כ). ביהושע מקלט ריע מהשלמת (חוץ משפטיםו חוקים צוות,מ וב איןש הושע,י פרס לבין

 וקרא ספר... על הזאת התורה שנהמ "את לו כתובל המלך נצטוהש כמו תורה"ה "ספר לע הופקד
 הושעי – התורה בדברי דרש ולא רחיבה לא בתורה, צרי לא יהושע – יט)-יח שם,( ייו"ח מיי כל בו

  דויקת.מ בהקפדה וביצע שמר רק

 מצרים יציאת תא מזכירים הגדולים נסיםה למשל נוספים, רבים בדליםה תבלטוי ספרה במהלך
  דברים; ספר את לאו במדבר, המסע ואת

 – העי – יריחו( במלחמה םג ובנימין הודהי חלותנ לש רכזיהמ מקוםה הוא יהושע לספר ייחודי
  הנחלות. ארש כל מול המלאות, עריםה ברשימות גםו הדרום), מלכי – גבעון

  

זה קרה באמת -יהושע ב   
מעל תל יריחו מתנשא רכס מצוקי. באמצע הגובה יש מערות. לגדולה שבהן קראנו 'מערת 

 ואים ממנה היטב מה מתרחש סביבימים בחשאי, ר 3המרגלים'. אפשר לשבת בה 
  

 2 שלח יהושע ה'). פי על( משה ששלח תייריםה ממשלחת חלוטיןל וניםש הושעי שלחש המרגלים
 דיברו. ולא ידעו לא שראלי במחנה שגם ךכ "ֶחֶרש", אנשים

 רחב מאידך, נחשף; כלה זונה" "אשה בבית – הספיקה אל ישראל מחנהב מקצועיותה אולם
 להציל רצתהו ה', בעזרת נצחוי ישראל בניש בינהה קוב,ר המשטרש דעהי היא 'נס'. בגדר הייתה

 שמה וַנְחֵּבֶתם ֵלכּו... ההרה" אותם ושלחה הושע,י שליחי תא להצפין צליחהה יאה שפחתה.מ את
שת   טז). (ב, ימים..." ש

 – מערות יש הגובה צעבאמ יב). יח, יריחו", "כתף = קרנטל הר( מצוקי כסר מתנשא ריחוי תל מעל
 בחשאי, ימים 3 בה לשבת פשרא – המרגלים' מערת' עפרה) דהש פרס בבית( ראנוק בהןש לגדולה
  הרודפים. חזרו ומתי ירדן,ה עד ומסביב ריחוי בתוך תרחשמ מה יטבה ממנה רואים
 מורה הפרק. את קראנוו ותיקים, מורים בוצתק עם קיץ בהשתלמות מרגלים'ה 'מערתב ישבנו

  היה'! באמת זה 'וואו, – הפתעה קריאתב פרצה ד)מא (דתית ותיקה
  חשבתי'. לא ראיתיש 'עד וענתה: '?כה עד שבתח 'מה שאלתי:

 ולחשיבותו, בהר למחבוא לב שמו לראשונה כולה, ההתרחשות את המורים חוו בחייהם לראשונה
 השכבה היעדר   מסעירה. לחוויה הפכה המרגלים, של בעיניים מהמערה המופלאה והתצפית

 כשהעיר השופטים, בתקופת בתל הגדול בסחף החופרת ידי על מוסבר יריחו בתל תאימההמ
  כו). (ו, יהושע בקללת עולם" "תל נשארה

    מתחברים. והנוף התנך אולם



  השבועה? סוד את גילתה רחב אם דעתל ישראל ניב יכלו איך – שאלנו לבסוף
 מסומנים ריחוי בתי של לונותהח לכ יהיו הסוד יחשףי אם – הברור הייתה תשובהה ההר ממרומי
  אדומים. בחוטים

  

זה לא כמו שדמיינתם -יהושע ג   
כל העם חוצה את הירדן בטור ארוך מול יריחו. כך מקובל לחשוב. בחינה נוספת מגלה תמונה 

 אחרת
  

 הירדן אל ירד ישראל, ממחנה ופתימ בסדר שיצא נקי,ע ארוך טורכ בדמיון צטיירמ ירדןה מעבר
 הברית". "ארון לפני וממנ ועלה הברית", "ארון אחרי

  – זאתה הדמיון תמונת עם סתדרמ לא אחד פסוק

ד ְרִדים ִמְלַמְעָלה ָקמּו ֵנד ֶאָחד ַהְרֵחק ְמאֹ ַוַּיַעְמדּו ַהַּמִים ַהּיֹ … ְוַהַּיְרֵּדן ָמֵלא ַעל ָּכל ְּגדֹוָתיו ֹּכל ְיֵמי ָקִציר
  .טז)-(ג, טו…" ֵמָאָדם ָהִעיר

 צפונה מאד" ַהרֵחק" לירדן, היבוק פךש ליד ירדןה פיקא תוךב מצאתנ מַיא)דַ  (=תל העיר" "ָאָדם
 ולמראה אחד", "נד העומדים מיםה את לראות ללכ יכלו אל ישראל ניב לפיכך, – ריחוי מהעיר

 תייבש.ה פשוט הירדן העוברים עיני

 הוא – רתקמ ברהס מצא תשכ"ח). אלול ה,ל מקרא בית ירדן,ה כריתת נס( רסלביב יוסף החוקר
 באזור הגדות תמוטטותה עקב הדרומי ירדןה התייבשות לש היסטוריהב וספיםנ קריםמ תיעד
  מלא. כשהירדן דווקאו העיר", "ָאָדם ידל היבוק שפך

 כאלה סבריםה אוהב אני – הנס' גודל' את פוגמים םה כאילו לה,כא הסבריםמ נרתעיםש ביםר יש
     הנס. את וגם טבעה את גם שברא אחד עולם בוראב מאמין אני כי

ך "ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד הדר עולה ממנו כי עקב,י ושל אברהם לש הירדן עברמ גם יהה העיר" ָאָדם"
עלות אל הר עיבל לֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ" (בראשית יב, ו). באותה דרך נצטוו בני ישראל 

  .ל; כז, ד)-ט"ביום אשר תעברו את הירדן" (דברים יא, כ

 הירדן כל לאורך חבהר בחזית הירדן את ברוע ישראל בני – גמריל חרתא מונהת ולהע הז מכל
 ֹנשֵאי "הֹכהנים קר עברו יריחו העיר ולמ המלח; םי ועד עיר"ה ֵמָאָדם" דגלים,ו חנותמ שהתייבש,

 .טז) (ג, יריחו" ערבות][ נגד עברו "והעם – יג) ג,( ה'" ארון

  

 האבנים 12נעלמו  לאן -יהושע ד 
ת 'מה סוף, ואת שאל-כמעט כל ילד בישראל יודע ומכיר את סיפורי יציאת מצרים ובקיעת ים

 האבנים החלקות מנס מעבר הירדן 12נשתנה', וכמעט אף אחד מכל אלה לא שמע על 

 לאבנים דומות שאינן המים שטףמ חלקות אבנים פקס בלי ירדן,ה מתוך ורמושה אבניםה 12
 ויקבלו הבנים ישאלו אשרכ הבאים, דורותל )ו ד,( קרבכם"ב אות" שמשל אמורות היו ביבשה,
 לאות ברורה בהקבלה עומד פרקה כל כב); ד,( הזה" ירדןה תא שראלי ברע "ביבשה – תשובה

-די י,-ח יג, כז;-כה יב, שמות( מצרים יציאת לע הבאים דורותב הבנים לשאלותו פסח,ה שבעבודת
 טז);

 שאלת אתו סוף,-ים ובקיעת צריםמ יציאת יפוריס תא מכירו ודעי ישראלב דיל כל כמעט והנה,
  למה? – הירדן מעבר מנס החלקות האבנים 21 על שמע אל אלה כלמ אחד ףא וכמעט ה',נשתנ 'מה

  תשובות: שתי



 – לדורות כמצווה להתקבל וראותיוה יכלו לא ולכן משה,ל כמו חוקקמ של וחכ היה אל יהושעל א.
 חוק; של תוקף האבנים 21-ל תתל כדי ספיקוה אל בהנהגהו נסב דמיוןה םע למשה, ההקבלות כל
 לכך. מעבר אל אך יד), (ד, חייו" מיי "כל מנהיגותו תא וקיבלו הושעי פנימ ֵראיםי יוה שראלי בני

 מות אחרי אולם משה; על להע הוא ובכך יהושע, נהגתה נגד מרדו ערעור וםש על מענוש אל אמנם
  ם.הגדולי המשברים החלו ושעיה מות חריא ואילו ורתו,ת נשארה משה

 הגלויות. יבוץק ולשאיפת מצרים ליציאת זיכרוןכ נותר פסחה וכל ארצו,מ גלהו זרח שראלי םע ב.
 עיבל, בהר הברית כריתת םע יחד ובזיכרון, תודעהב התעמעמה ארץב הושעי לש אחיזהה בעוד
 בגלויות נודדה העם סח;פ לש אשוןר בחג ה) רקפ הבא, הפרק (של חתא הפטרה לקריאת פרט

 לבבו לע לשמור היה יכול ולא מדבר,ב תורה למתן היצמדל העדיף ה)ל ,כ יחזקאל( עמים"ה "מדבר
  .הממשית ץובאר הירדן בערבות שע'יהו 'קדושת את

  

  

 משלימים פערים -יהושע ה 
 יום חדש הכניסה המחודשת לארץ ישראל מחזירה כמה מנהגים לסדר הישן וקובעת סדר

  

 ארצישראלי: פסח דרס החל יט) ד',( יריחו" זרחמ בקצה "בגלגל

 עליהםמ גללה גם הזאת המילה אבות;ה בארץ האבות ריתב אל זרהח מונית,ה ילהמ ריתב      א.
 התבגרות בגיל במיוחד המוניים ילהמ טקסי נהוגים יוה במצרים יכ ט), ה,( צרים"מ חרפת" את

 שיצאו ישראל ניב לפיכך, ה);כ יז, ראשיתב נה,ש 31 ןב שנימול אברהם בן לישמעאל (בדומה
  מצריות. בעיניים פילוא לחרפה נחשבו )ה (ה', דרך"ב "במדבר ימולונ ולא ממצרים

 הארץ; לע במלחמה לישועה פתח אלא מצרים,מ להצלה פתח יהה שלא מוני,ה סחפ רבןק      ב.
 אכילתו,ב שותפים היו שראלי בני כלו יחד,ב כולם אותו הקריבוש מפני במינו יוחדמ פסח קרבן

  משפחות. משפחות,

 צותמ הפסח ממחרת הארץ ֵמֲעבּור ויאכלו" – נען"כ ארץ מתבואת" ראשוןה עומרה רבןק       ג.
 את גם וקבע שני, בית ימימ עתיקה מחלוקת הכריע זה סוקפ – ב)י-אי (ה, זה"ה יוםה עצםב וָקלּוי

 בבירור פרשותמ המילים יכ ז"ל,ח הכרעתכ פסח',ה לש אשוןהר השבתון 'ממחרת העומר ספירת
 לכם וספרתם הזה... היום עצם עד אכלות לא וכרמל וָקלי "ולחם – ו)ט-די כג,( ויקראב ציוויה את

  ...". התנּופה ֶמרעֹ  את ֲהביֲאֶכם יוםמ השבת ממחרת

  ארצישראלית. ת,טבעי להנהגה נסה ומהנהגת כנען", רץא ל"תבואת ומעבר הָמן פסקתה      ד.

 למפגש מקבילש לעיר), (בסמוך ביריחו 'ה מלאך םע מפגשה אב ארצישראליה פסחה דרס ואחרי
 בשינוי ביהושע, – סוף-ים לבקיעת והפסח פסח,ל הסנה דםק מצרים יציאתב סנה.ב שהמ םע ה'

  .טו)-יד (ה, ה'" צבא "שר הופיע אזו לפסח, ירדןה כריתת דמהק הכרחי, סדר

  

 תן תורה ומתן הארץמ -יהושע ו 
ההקבלות בין מצור יריחו למעמד הר סיני מלמדות על הזיקה העמוקה בין מתן תורה לכניסה 

 לארץ

  

 הר למעמד כמקביל יריחו מצורב לשיאן מגיעות שהמ תורת ביןל יהושע פרס חילתת יןב ההקבלות
 כד): יט; ג; (שמות סיני

 מול בסנה (משה הוא" ֹקֶדש עליו ֹעֵמד אתה אשר וםהמק כי רגלך מעל ַנַעל ַשל "... טו) (ה,   .1
  השכינה). לגילוי המקום קדושת בקביעת ביריחו, יהושע



 את "ַהגֵּבל (מול, …"השביעי וביום מים...י ששת העיר... תא ַהֵקיף עיר...ה תא וַסֹּבֶתם" )ד-ג (ו,    .2
 מים,י ששת הענן ְיַכֵסהּווַ  סיני רה על ה' כבוד ַוִיְשֹּכן" הזמן: ומשך ג);כ יט, שמות( וִקַדשתֹו" ההר

  טז). כד, שמות -   הענן" מתוך שביעיה ביום שהמ אל ויקרא

 (מול, בשופרות" יתקעו הארון... לפני יובליםה שופרות "... ז)ט יג, ,ט-ח ,ד סוקיםפ ,ו (פרק   .3
  תוקעים). והניםכ בליו ארון, בלי אך יד), כ, ט;י טז, יט, שמות( מאד" ָחֵזקוְ  הולך שופרה קול "ויהי

 רועהת העם כל יריעו השופר, ולק את ְּכָשְמֲעֶכם יובלה בקרן ְמֹשךּבִ  והיה" )כ ,ה פסוקים ו (פרק   .4
 שמות - בהר" יעלו ֵהָמה ַהֹיֵבל ֹשך"ִּבְמ  (מול נגדו" ישא העם עלוו תחתיה, עירה ומתח נפלהו גדולה

  יג). י"ט,

 יסוד - "הדברים" תא שראלי בניל השמיעל ופרש ובקול באש ה'" "כבוד ופיעה סיני הר במעמד
 הופעת הארץ. את ישראל בני ידב ולתת יריחו, תא לשפוט '"ה באצ שר" ופיעה יריחוב התורה,

  יריחו. מתבחו ולעלות גדולה תרועה יעלהר לעם ותרה ואז שביעי",ה "ביום מהת ה' כבוד

  תורה. ןמת את משלים הארץ מתן

 וכך ז), א, רקפ שבת, (ירושלמי בתש דוחה ליהע הגנהו ארץה יבושכ לחמתשמ מיהושע, למדו חז"ל
  כה). ב', פרק שבת, לכותה (רמב"ם להלכה נפסק

  

  

 אופוריה של מנצחים -יהושע ז 
 –מצאתי בתנך שיקוף מדויק לאווירת המחדל שלנו ערב המלחמה, שפרצה ביום הכיפורים 

 דיעין באווירה של אופוריהההנהגה פעלה לפי חוות דעת מוטעית של מפקד המו
  

 ליהושע: אמר וה' חרם,ב מעלו כולם ישראל ניב כאילו חשבהנ יריחו חרםב כןע עילתמ מדוע
  יא)? (ז, ישראל" "חטא
 הכיפורים, יום מלחמת בשלהי ודשיםח 4-כ סואץ עירב ישבנו אשרכ ותיא עסיקהה וז שאלה

 בישראל'. מלחמה 'שלל גדנ מאמר שם וכתבתי

 שלי) באתר עי',ה לזיהוי חדש פתרון – ַעַית לע בא' אמרימ ראו( ָהַעי" לא יהושע ששלח המרגלים
 ותנאי הביצור יתרון תא הבינו לא המועט, באויב לזלוז ב) (ז, ל"א-ביתל ֶקֶדםִמ  ֶוןָא  יתב םע אשר

 כולו ישראל שבמחנה הדבר, ירושפ ה'. שם זכירוה לא יריחוב למרגלים בניגודו מבותר,ה השטח
 והאחראי; הזהיר השיפוט ושרכ והשתבש ריחו,י חומות פילתנ חריא נצחיםמ לש ופוריהא שררה
  לפיו. ופעל המוטעהו היהיר הדיווח תא עוררין לאל קיבל יהושע

  ט).-ז (ז, מזעזעים יהושע ודברי ),ה (ז, למים" יהיו העם בבל "ַוִיַמס כאון,לדי פכהה האופוריה
 – כיפוריםה ביום פרצהש מלחמה,ה רבע לנוש להמחד לאווירת דויקמ שיקוף בתנך מצאתי

 והכישלונות אופוריה, של אווירהב המודיעין מפקד לש מוטעית עתד וותח פיל עלהפ ההנהגה
  כללי. לדיכאון פכוה המערכה בתחילת הצבאיים

 שלל לקיחת שראל.י במחנה כללית אווירה יקפהש יריחו חרםב עכן תשמעיל י,ל תבררה כך
  חמורה. וסכנה כאחד, המוסריתו הצבאית משמעתה התפרקות לחימה,ה םסיו פירושה במלחמה

 משפטו חריא לוחמים 3000 אותם את ובש לעי לשלוח ריךצ היה כישלון,ל גורםה כןע קר יהה אילו
 – א) ח,( העי..." ֲעֵלה וקום המלחמה ַעם לכ את עמך "קח – יהושעל אמר 'ה בלא הורג.ל והוצאתו

 את הפוךל כדי באורב, רק לףא 30 םע הלחימה תא להנהיגו עצמוב לותלע לתקן, חייב היה יהושע
  ולניצחון. להטעיה הראשון הכישלון

  



 ?האם נשכח מעמד הברכה והקללה -יהושע ח 

 הראשון הדבר להיות ואמור ברים,ד ספר של מוקדב עומד יבלע הרב הקללהו ברכהה מעמד
 בספר הזה מעמדה נדחק הנהו ),ד ,ב כז, (דברים הירדן" את עברות אשר "ביום שראלי עם שיעשה
 לה).-ל (ח, משה..." ִצוה כאשר עיבל, הרב לה'... מזבח הושעי ִיבֶנה "ָאז – חמותהמל יןב יהושע

 אחרי מיד התקיים מעמדה אם נחלקו א) מודע לו ;א עמוד בל סוטה( התלמודו משנהה חכמי
 הנחלות; חלוקתו המלחמות וםת יאחר או רים),דב בספר הפסוקים פשט(כ נס בדרךו הירדן מעבר

  יהושע. בספר התיאור תובכ שבו האמצעי, שלבה את יינוצ לא הם

 הירדן, קעתב במרכז הישראלית התנחלותה מראשית תריםא אותמ צאמ רטלזֵ  דםא פרופ'
-הצפון מדרוןב מרשים אתר בתוך דולג מזבח שףח ובמיוחד ה,מנש בהריו מזרחייםה בעמקים

 רידיש ובו אבנים עגלמ נחשף טבעיה סלעה לע מזבח,ה לש מוקדל תחתמ עיבל. הר של מזרחי
 ההקרבה למקום מעל דיוקב נבנה הגדול מזבחה עשירי). רקפ ולד,נ םע פרוס ראו( קרבנות

 ואסיפת בראשונה, מקוםה קידוש – שלבים ניש עיבל בהר יוה זה ילפ תוכו.ב ותוא גנזו הראשון,
 ונגנז, אבנים בשכבת בעיבל אתרה כוסה ניםש שרותע כמה אחרי יותר. אוחרמ בשלב הגדולה העם

  לשילה. המעבר בעת כנראה

 בהקרבה, וקודש עיבלב המקום נבחר הירדן עברמ אחרי מיד – כונותנ דעותה לכ חפירה,ה לפי
  פה.תקו במשך כינוסים שם התקיימוו הגדול, מזבחה הוקם ניםש כמה אחרי

 עלייהה ואת העיר", ָאָדם" באזור וסף)י ניב לש אהר(כנ השקטה הכניסה את תארמ לא יהושע ספר
 כולם יכלו ובעי, יריחוב ההכרעה אחרי מהמלחמה. לקח היו אל אלה ירועיםא יכ כם,ש זורא אל

  לה'...". זבחמ יהושע ִיבֶנה "ָאז – בעיבל להתכנס

  

  

 לפני מלחמה, שלום -יהושע ט 
המלחמה, וכל עיר צריכה לקבל  לפי הכרעת ההלכה, הקריאה לשלום חייבת להישמע גם בתוך

 הזדמנות לשלום

 אחרי להילחם אל שהחליטו יז), ט,( יערים"-וקרית בֵארותו הְּכפירהו "גבעון – גבעוניםה ריע ארבע
 חירמ בכל שלום ברית לכרות רצונם ירושלים.ל מערב-צפוןמ שלם זורא כסותמ העי,ו ריחוי נפילת
 – הארץ על מלחמהב אסטרטגית הכרעה משקף

  העי. ונכבשה יריחו ומתח שנפלה עד מבוצרותה הכנעניות העריםמ חששו עצמםב ישראל יבנ

  כזה? רמייה סיפור הגבעונים המציאו מדוע אבל

 מעבר לפני כניעה) של( שלום הצעת שלח הושעי ה),-א ו, רקפ לכים,מ הלכות( רמב"םה לדעת
 להם פותחין יןא ששוב ודימו שראל,י משפט ידעו "לא הגבעונים – סירבו נעןכ ומלכי הירדן,

  רמייה.ב להינצל ניסו ולכן לשלום",

 ובתוך הסירוב אחרי כי מצב,ה את נכון בינוה שהגבעונים כתב,ו שם)( רמב"םה לע שיגה הראב"ד
ִּכי ִתְקַרב  – "יא)-י כ, (דברים התורה שוןל את דייק רמב"םה אבל שלום,ל פתח יןא שוב המלחמה

ם אדם בעולם עד ָה ְוָקָראָת ֵאֶליָה ְלָׁשלֹום...", ופסק ש"אין עושין מלחמה עֶאל ִעיר ְלִהָּלֵחם ָעֶלי
שקוראין לו שלום, אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה" (וכך כתב גם הרמב"ן בפירושו 

  ;יא)-לדברים כ, י

לפי הכרעת ההלכה, הקריאה לשלום חייבת להישמע גם בתוך המלחמה, וכל עיר צריכה לקבל 
 .שלוםהזדמנות ל



אחרי שנחשפה הרמייה, רצו בני ישראל להכות את הגבעונים, אבל השבועה שנשבעו להם בה' 
 ;ָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבָחר" (ט, כז)הַ -ם הפכו לעבדי המקדש "ֶאלכ), והגבעוני-עצרה בעדם (ט, יח

 שבועה שהפרת ובראשונים), שם רש"יב וכן ע"א, ומ בגיטין גמראה יסוד על( להלכה בכת הרמב"ם
 בטעות. ניתנהש אף השם, חילול היא

 ישראל מדינת לש שהתחייבות וקבעו, וצה"ל, מדינהה הקמת עתב הלכה וסקיפ מכוס ךכ לע גם
  השם. חילול בגלל מחייבת ינלאומיות,ב לחימה לאמנות

  

  

 אסטרטגיות מלחמה -יהושע י 
-הצבא האמורי פילת החומות וכניעת ערים.נ –זה היה הרגע שאליו הובילו השלבים הקודמים 

 כנעני יצא מן החומות ונערך למצור על גבעון. וכך הפך למטרה נוחה לצבא ישראל

  

 שַהְמָתָנה והבין גבעונים,ה כניעת ואת העי,ו יריחו פילתנ תא אהר כנענית-אמוריתה רושליםי מלך
 פרוזדור ישראליםל העניקו הגבעונים סטרטגית.א לשגיאה פכהה החומות תוךב ישראל לבני

 ן.בנימי לנחלת כך אחר פוךשיה גוש), =אבו( יערים-קרית דע מיריחו שליטה

 על חדשמ להשתלט כדי ירושלים, לךמ בהנהגת דולג כנעני-אמורי באצ הקיםל מורג כרחה נוצר
  מערב.-ןמצפו ירושלים על שליטהה ַמפֵתח חיוני,ה הגבעוני המרחב

-האמורי צבאה רים.ע כניעתו חומותה נפילת – הקודמים השלבים לוהובי שאליו רגעה היה זה
 הגלגל ןמ שעלה ישראל, לצבא נוחה מטרהל הפך וכך בעון.ג על מצורל נערךו חומותה ןמ צאי כנעני

 הישראלים בגב זורחת שמש עםו ראשון אור םע מאחור, הפתעהב ותקף )ט י,( לילה"ה "כל
  כנענים.-האמורים של ובעיניים

 כי( לירושלים זרהח לאו ללית,כ מנוסהל ובילוה רבהק בשדה צבאיתה וההכרעה ההפתעה הלם
 יספיקו האם – קריטית שאלה לתהע כאן א).י (י, וֹרן"ח יתב "מורדל לאא חסמה)נ הדרך

 בגבעון שהמפלה וא נוספת? למלחמה התארגןל כדי ייליהם,ח ובר תא חלץל כנענים-האמורים
  חורון? בית במורד ברד"ה "אבני עם מורהג לתבוסה תהפוך

 במה יהושע, במלחמות גלויו ישיר באופן 'ה התערב אחרונהה בפעם – עיקרה אןכ ואה זמןה דמימ
 מורה( והרמב"ם הרלב"ג זאת, בכל ד).י-יב י,( הזמנים כלב יותרב גדולה נסכ פרקב שנחשב
 הקיץ ימימ ביותר הארוך כיום בגבעון ניהםבעי היה יוםה ש"אותו ירשופ לה) ,ב לקח נבוכים,

  אסטרונומיה.ה בחוקי שינוי לקבל רצו ולא שם",

 וזה הבאות, שניםב התאוששות תאפשר שלא הירה,מ צבאית הכרעהל מספיק זמןב יהה נסה עיקר
  הפרק. בהמשך שמתואר מה
  בגלגל. למחנה חזר אלא שנפלו, בערים שארנ לא ישראל צבאש מג), ו,ט (י, עמייםפ מודגש הז עם

  

  

 תקיפה בהפתעה -יהושע יא 
של מלכי הדרום הביאה להכרתו של יבין מלך חצור, שצבא ישראל הפך לאיום קריסה צבאית 

 קיומי גם עבורו. וכאן היה צפוי לצבא ישראל מצב מסוכן מאד



 עיר מכל עשרים פי עד שרהע פי גדול בארץ, נמצאש ביותר גדולה התל ואה ונם)ד 800( צורח תל
 בדיוק ומצרים, בלב מלכי םע או)(שנמצ מכתבים קשריב עמד חצור ךמל אחרת. מוריתא-כנענית
 י). (יא, האלה" הממלכות לכ ראש היא פניםל חצור כי" הכתוב: כלשון

 לאיום הפך ישראל שצבא צור,ח מלך יבין לש להכרתו ביאהה דרוםה לכימ לש באיתצ קריסה
 מאד" ַרב רכבו וסוס לֹרב, הים שפת על שרא "כחול ואמורי נעניכ צבא סףא הוא .עבורו םג קיומי

 מלכי שצבא רגעמ ולהשמידו. מכרעת צבאית עדיפותב בגלגל שראלי מחנה תא תקוףל דיכ ),ד (יא,
  מאד. מסוכן מצב שראלי לצבא צפוי קרב,ל ערוך רומהד ֵיֵרד הצפון

 הצפון מלכי צבא את גדולה הפתעהב ותקף צפונה, להע ישראל צבאו מדויק יתויע יהושעל תןנ ה'
 לשני התפצל המרדף יששכר רמותב הנראה כלכ ).ז יא,( רֹום"מֵ  ימֵ  "על שלו ההיערכות כדי תוך

 "צידון בולג עד מערב-ובצפון ז),י (יא, חרמון" רה תחת לבנוןה בקעת" דע מזרח-צפוןב ראשים,
  ה). יא, נקרה;ה (=ראש מים" ְׂשרפֹותִמ  ועד רבה

 לע ֹעמדותה הערים כל "רק – הארץ יבושכ ונגמר ברור הכלש מלחשוב עדנוב עוצר חדא פסוק ושוב
 בערים שריפה שכבות ואכן, – יג) (יא, יהושע" רףש לבדה צורח תא ולתיז שראל,י רפםש אל ִתָלם

 תל מרחביב שנמצאה הגדולה השריפה כבתש ואילו ר,יות אוחרותמ ןה משל)ל לכיש,( כנעניות
 אשיר נמצאו הכנענית חצור מקדשיב – שורפיםה לזהות אףו לתקופה, דיוקב מתאימה חצור

 תור,-בן אמנון פרופ'( מצריים פסלים גםו כנעניים סליםפ גם כוונת,מ מכהב הותזוש פסלים
  ).2-81 עמ' (תשנ"ו), 111 קדמוניות

  הישראלית. דתיתה לאמונה וקדומה ורהבר עדות –

  

  

 לאן נעלם מלך שכם -יהושע יב 
 המרכזיעיר החשובה ביותר בהר ה -מתוך רשימת הערים בפרק בולטת בהיעדרה שכם 

 
 

 בעתיד שראלי נגד למלחמה להתארגן יוכלש אמורי וא כנעני באצ ותרנ אל ארץה רחבימ בכל
 ישראל באצ אולם בה; ושלט הארץ לכ את כבש הושעי כאילו ראהנ טחיתש בקריאהו עין,ל הנראה

 מקומו.ל חזר אלא המערכה, רחבימ בכל נשאר לא

  ב).כ ז, דברים ל; ג,כ שמות( מעט" "מעט בהדרגה אילךו מכאן תתנהל ההתנחלות

  המלחמה. רקיבפ נזכרו השמות רוב אכן,ו למלחמה, יוםס כשירת תובהכ כנען לכימ 31 רשימת

 העיר הייתה כםש ההר, בדרום ירושלים מוכ שכם. לךמ של יעדרוה ולטב מרכזיה הרב אולם
 המלחמות מלכי ברשימת מרותה.ל סרו באזור קטנותה הערים רובו המרכזי, הרב ביותר החשובה

  כד). יז, (יב, רצה"ת ו"מלך תפוח" מלך" רק כםש באזור נזכרים

 העברים', ארץו 'העברים מאמרי אור - עמרנה-אל בתל( מצריה ארכיוןב נמצאוש עודותת לפי
 מגידו מלך מול ובעימותים קשריםב עמד שכם מלך )16 ערהה ושם שנ"ב),ת מרחשוון( וט מגדים
 קבוצות עם פעולה יתוףש על פרעה פניב הואשם ףא כםש לךמ ם.ירושלי מלך ומול יזרעאל, בעמק

  ='ִעברים'?!).( 'ַעּפירּו/ַעּבירּו/ַח'ּבירּו' של

 שקטה לכניסה הושעי בספר מוצק בסיס שי כרונולוגיה, לש בוכותס שאלותל אןכ היכנסל מבלי
 המעמדש ךכ שכם, העיר עם עולהפ בשיתוף המרכזי, הרל יוסף) בטיש (כנראה, שראלי שבטי של

  מלחמה. בלי תרחשוה (כד) בשכם בריתוה לה),-ל (ח, בעיבל

 תואמים  תשס"ה) ד', כרך תשנ"ו; ב', מנשה(כרך הר בסקר ֵזרטל אדם פרופ' שחשף הממצאים
 מהיעדרה שמתבקש כפי במלחמה, כרוך היה שלא התנחלות ולתהליך השקטה, לכניסה לחלוטין



 הגדולה למלחמה בדיוק מתאים חצור בתל מצאהמ ואילו (יב), כנען מלכי מרשימת שכם של
  (יא). יהושע בספר המתוארת

  

  

 חזון במקום כיבוש -יהושע יג 
כיצד ניתן ליישב את הפער שבין שמחת הניצחון בפרקים הקודמים לתמונת המצב הקודרת של 

 ?כיבושי יהושע בפרק יג
  

 הניצחונות לש התרועה שירת בין קשה, ציאותלמ חזון בין מוקע ופער דח מעבר בטאמ יג פרק
 א). (יג, לרשתה" אדמ הרבה נשארה והארץ" לבין נען,כ מלכי 13 על הגדולים

  והנפלאות. הניסים כל עם שלמה', שראלי 'ארץ לכבוש כלוי לא וןנ בן יהושעו רבנו המש אפילו

  דומה. במעמד יורש למינוי אפילו הכוח לו מדע ולא אוד,מ הזדקן םג למשה) וד(בניג יהושע

 ועם ירושלים,ב יבוסית מובלעת םע ההר, אזוריב זקהח שראליתי חיזהא ראתהה שטחב ציאותהמ
 כנעניות ערים נותרו צרית).מ בחסות הנראה ככל( שאן ביתו זרעאלי עמקב זקהח נעניתכ שליטה
 התנחלות תחוללהה בהר הישראלית התנחלותל ובמקביל ם,ובעמקי שפלהב חוף,ב חזקות

  לה.ובשפ בחוף חזקה פלשתית

 (יג, הנשארת" רץ"הא לבין דומים, תיאוריםו (יב) ניצחוןה ירתש יןב הותיתמ תירהס ואיםר רבים
 (כא, בא" כלה ישראל, בית אל ה' דבר שרא הטוב הדבר כלמ דבר פלנ לא" מוכ כרזותה יןב ו).-א

 חזקים ישראל ניב כאשר למעשה הארץ לוקתח על 'א ושופטים גי (יהושע התיאורים לבין מג),
  ובעמקים. שפלהב בחוף, חזקים הפלשתיםו והכנענים בהר,

 חרורש של השופר אווירת בין עצוםה הפער את מכיריםו יודעים ורנוד ניב תירה.ס יןא אמתב אך
 בשנות קשהה המציאות לבין ימים,ה בששת בותינו'א 'נחלת שומרוןו הודהי מרחביו ירושלים

  תנחלות.ה תהליכי כדי תוך האינתיפאדה

 מקיפה, תנחלותה תוכנית היא שראלי לעם למהש רץא לש חזוןה שימורל דרךה ה,כז במצב
 – בזקנתו ליהושע ה' שאמר המ זהו עתיד. ניפ וצופה שטח,ב הושגש מהמ ותרי רבהה שמשקפת

 כל עם יהושע, בספר נחלותה פרקי לכן, ארץ.ב מלאה ליטהש הושגה טרםב שבטיםל חלותנ להפיל
  ותוכנית. זוןח בעיקר םמשקפי הגיאוגרפית, הריאליה

  

  

 מתנחלים -יהושע יד 
לאט לאט ובשלבים מתנחלים שבטי ישראל בנחלות שהוגדרו מראש. ואופן התיישבותם מזכיר 

 מאורעות מהעבר

 בשלב מזרחה. הירדן בעבר נשה)מ וחצי וגד, ראובן( וחצי בטיםש ניש תיישבוה ראשוןה בשלב
 שבטים 7-ו מערבה, ירדןה עברב נשה)מ חציו יםואפר (יהודה וחצי בטיםש שני התיישבו השני,
 מצפון יוסף ובני מדרום הודהי ה);-ג (יח, חלהנ לרשת התאמצו ולא מניים,ז מחנותב שבוי עדיין

 מרכזי.ה בהר ההתיישבות את הובילו

 משה בשליחות יחד שהלכו המנהיגים שני נון, בן יהושע ושל ְיֻפֶנה בן ָּכֵלב של השבטים הם אלה
 ָּכֵלב כוח, בלי זקן כבר יהושע כאשר שנה, 45 אחרי .40 בן כלב בהיות ולארץ לה' אמניםנ ונשארו

חַ  ביום כאשר חזק היום "עודני – לה ומדרום בחברון להתיישבות יהודה שבט את הוביל 85 בן  ְש
  יא). (יד, ולבוא" ולצאת למלחמה עתה וכֹכחי אז כֹכחי משה, אותי



 גדולים רחביםמ על שתלטוה וסףי בני – התיישבותב הודהי לבין יוסף ניב בין ההבדל מתבלט כאן
 ָּכֵלב, אחרי הלך הודהי שבט ואילו יד). יז,( נוספת חלהנ לבקש דיכ יהושעל נזקקוו מרכזי,ה בהר

  הענק. בני גללב להתיישבות וקשה צומצםמ אזור ברון,ח באזור והתרכז

 שם נזכרש ממה דולג חלקו ו,ט רקפ של המפורטת ברשימה נזכרת אל כלל למשל, הודהי לחם בית
 מאשתאול (=הגבעות, "ַּבְשֵפָלה" ערד), עד שבע ארב (=בקעת ַּבֶנְגָּבה"" עריםה רשימותב ג)ס-כ (טו,

 וחזון תכנית בגדר היה עוד גדי), יןע עד הערבה =מבית( יהודה דברובמ ָמֵראָשה),ו כישל דע וצרעה
  ויהושע. ָּכֵלב בימי עתידי

 ישראל ארץ כל דינו ובית הושעי ָחַלק זה "ומפני – )ב ,א רקפ רומותת הלכות( םהרמב" והסביר
 ושבט שבט כל כשיעלה יחיד' כיבוש' יהיה שלא דיכ עדיין), אז,( נכבשה לאש ע"פא לשבטים

  חלקו". ויכבוש
  אשונה.ר דוגמה הוא בחברון ָּכֵלב

  

  

 ?מה הפך את ירושלים לבירה -יהושע טו 
 ים לא נכבשה בשלב מוקדם היא שהפכה אותה לעיר על שבטיתדווקא העובדה שירושל

  

 ָחְגָלה" "בית ועלה – המלח לים רדןהי משפך צאי יא)-ה טו,( הודהי חלתנ לש צפוניה הגבול
 דרון,ק (=בנחל ֹרֵגל" ֵעין אל ֹתצֹאתיו היוו ועלה... "ועלה... – ריחו)י וקףע בישכ צדל (=חג'לה,

 היא ציון) =הר( מנגב יבוסיה כתף לא ֹנם,ִה  ןב יגֵ  להגבו "ועלה  – דוד) לעיר מדרום
 צפונה" רפאים עמק בקצה אשר מה,י ִהֹנם ֵגי פני לע אשר הרה ראש לא הגבול ועלה  – ירושַלִם
 החדשה). ירושלים רכזמ לאורך ברוממה, הר"ה "ראש דע משה, (=מימין

  ההר". "ראש לפני ת,הרביעי בעלייה העתיקה וירושלים רוממה, עד מלחה ים קצהמ ליותע 5

 הגבול"  "וירד פעמים 5 ושם יט),-טז יח,( בנימין שבט לש דרומי גבולכ ובש תוארי זהה הגבול
  המלח. יםל הירדן שפך עד וממהר של ההר" מ"ראש

 לא בנימין בני םג שם; התיישבו לא הודהי ובני צפון,מ יהודה נחלתל ושקתנ יבוסיתה ירושלים
 יבוסית, מובלעת ותרהנ וכך חלתם,נ קצהב א)כ ,א ופטים(ש היבוסי עיר את להוריש יכלו

 בראשם, יוסף ובני בנימין), (כולל ישראל שבטי 01 לבין מעון),ש (עם הודהי בטש יןב שהפרידה
  שנים. מאות במשך

 את שהפך הוא עיר,ה מרחב את החוצה בנימיןו יהודה גבולמ ישירות נבעש הז צבמ דווקא
 לש צדדים שני ןה שבגמרא דעותה תיש "א;ע בי (יומא שבטים"ל נתחלקה ש"לא לעיר ירושלים

 לעיר אותה והפך היבוסי, מיד אותה כבשש דוד של ירוע שבטית,-ועל בטיתש-לא ירע חד),א מטבע
  ישראלית. כלל מלוכה

 בלתי נכרית מובלעת הייתה רושליםי – נחלתו לא פנה חדא וכל פוצליםמ יוה שראלי כששבטי
 ישראל שבטי כל איחוד – הנצחי היסטוריה לייעודה ותהא כיןה הז ומצב ישראל, לשבטי חשובה

  .אחת ולמדינה אחת, לממלכה

  

 ?קונספירציה נגד אפרים ומנשה -יהושע טז 
 ?מדוע דווקא שמות הערים שירשו בני יוסף אינם מפורטים

 ותגבול את לשחזר ואפשר להבנה, ניתן בו שכתוב מה – שנים עשרות זה אותי מתמיה טז פרק
 בנחלות מפורטת ערים רשימת חסרה – הארץ מן זועק בו כתוב שלא מה אבל ומנשה, אפרים



 שמופיעה כפי ולמצער, (ט"ו), הקודם בפרק יהודה בנחלת להפליא שפורטה כמו ומנשה, אפרים
 כח).-כא (יח, בנימין בנחלת להלן

  – ט פסוקל ח פסוק בין – החסרה הערים שימתר להופיע ריכהצ היכן דיוקב ברור גם

  – לִמשְּפֹחָתם" פריםא בני מטה חלתנ זאת ..." ח): (טז,

  וַחצֵריֶהן"; הערים כל נשה,מ בני נחלת תוךב אפרים לבני הִמְבָדלֹות והערים" ט): (טז,

 ובני אפרים שבני אחרי נקבע מדויקה שהגבול כך לע מעיד לֹות"הִמבדָ  הערים" לע נוסףה הפסוק
  למה? היא גדולהה והשאלה חסרה, שימהר של חרוןא קצה םג הוא אבל התיישבו, כבר מנשה

 שאותו מפני מעתיק, לש בהשמטה או נמחקש לוח גללב טעות,ב שמטהנ הרשימהש קבלל קשה
 הרשימה חסרה שם וגם נשה,מ בנחלת גם פנינול נמצא נשה,מ בתוך פריםא ערי לש תיאור

  – העיקרית

  אפרים"; לבני נשהמ גבול אל וחותפ ,החקלאי) (=העמק פוחת ארץ היתה למנשה" ח): (יז,

 מנשה וגבול – נשהמ ערי בתוך לאפרים האלה ערים – לנחל גָּבהנֶ  ָקָנה חלנ גבולה וירד" ):ט (יז,
  הָיָמה". ְצֹאָתיותֹ  ויהי לנחל, מצפון

 עם התיאור משתלב י"ט) בפרק( בקיצור יותר וארות נחלותיהם ותשגבול גליל,ה שבטיב אפילו
 ולערי תפוחל בנוסף ולמנשה אפריםל ערים שהיו לעיל הבאנוש כתוביםב ברורו ערים, רשימות
  – מנשה שבתוך אפרים

 אני אבל – והמלוכה העם ילוגפ בגלל יוסף בטיש על כעסש יהודאי', עורך' לע יאוריותת שמעתי
  שאלה. בסימן להישאר מעדיף

  

 ?ומי קיבל את הנחלה הגדולה ביותר -יהושע יז 

 – הירדן בריע שני על שתרעתמ והיא שבטים,ה חלותנ כלמ גדולהה יאה יוסף בכור מנשה נחלת
 ארץ חבלי 12 - ה) יז,( לירדן" מעבר אשר הבשןו הגלעד ארץמ לבד ה,עשר נשהמ בֵליחַ  "ַוִיְּפלּו
 בלבד. מנשה בנחלת

 ד) מט, (בראשית תֹוַתר" ַאל כמים ַּפַחז" – אביול חטאו גללב הבכורה תמזכויו אובןר הדחת
 לו להשתחוות נאלצו הםו ראשם, על זרהח האחים שנאתש חריא מעמדול וסףי תא החזירה
" לע ַאַחד ְשֶכם ךל נתתי "ואני – וסףי את ברך ויעקב באמת,   כב). מח, (בראשית ַאֶחי

 ניתנה לנחלה, זכותם את ךכ בשל ואיבדו בה, טבחוו אותה יכוה ולוי וןששמע כם,ש עירה ואכן,
 על שרא ַהִמְכְמָתת מנשה... בולג "ויהי - ניוב מנשהו פריםא חלותנ יןב מפגשה לעיר והפכה ליוסף,

 "ויהיו יעקב, שקנה השדה בחלקת נקברש הוא יוסף ).ו טז, ;ז ז,י יהושע( כם"ש =ממזרח)( פני
 למנשה אפרים את הקדים יוסף, לש לרצונו בניגוד יעקב, לב). ד,כ (יהושע נחלה"ל וסףי לבני

 ההיפך את מוצאים נוא הנחלות במפת אולם – כ)-יד ח,מ (בראשית גֹוִים"ה ְמלֹא" רעוז את והגדיל
  הגמור.

 וןנ-בן יהושע בידי הארץ כיבושל ישראל עם נהגתה על אפריםל עקבי רכתב תפרשהנ נראה,ה ככל
 בנחלת נמצא עיבל הר מלא. אופןב בשטח הבכורה כויותז את יבלק מנשה דווקאו פרים,א משבט
 הם השומרון, שבצפון רכסיםה בין הגדולים עמקיםה רוב כם.ש לא ירדןה ןמ דרךה םג ךוכ מנשה,
 המערבית מנשה נחלתמ נכבד חלק פסות החשובות, נחלותיהןו לפחדצ נותב משח נשה.מ בנחלת

 חלקים בתחילה שכללה מנשה, נחלתב בתחילה ישבו גלילה שבטי םג הנראה, כלכ ).ו-ג (יז,
  .א)י (יז, וֵמָאֵשר מיששכר

  



  

 בין כתפיו של אלוהים -יהושע יח 
 יקום הנחלה שלו מתאים לכךמ -לא סתם נקרא בנימין 'ידיד ה'' 

ה. שהוקם המשכןמ התנהל כבר שראלי שבטי התנחלותב השלישי השלב  בשי

 אפרים הרי עברל דרומה, עיבל) (הר גדולהה מנשה נחלתמ ההתנחלות משךה תא ובילה יהושע
 לך והיה וֵבֵראתֹו, הוא, ערי כי [אף] ך,ל יהיה רה "כי – ערי כוסיםמ יוה להגדו שבחלקם ובנימין,

  הגדול. בחלקם יער מכוסים יוה הם שאף גליל,ה הרי ולעבר – ח)י (יז, ֹתְצֹאָתיו"

הל המעבר  לעומת המיוערים, הריםה על בעיקר התנחלותה להמשך דגלה הרמת תא ייןצ שי
 לרשת לבוא ְתַרִּפיםִמ  אתם ָנהָא  "עד – מנייםז במחנות שישבו ם,השבטי בשבעת המתפשט הרפיון

  ג). ,(יח ..." ה' לכם תןנ אשר הארץ את

 ומעודכנת, חדשה תיישבותה תכנית להכין דיכ ִמְתַרֶּפה, בטש מכל אנשים 3 לש ציגותנ רשד יהושע
 לע מדויע יוסף ובית מנגב, בולוג על יעֹמד "יהודה – התיישבו כברש השבטים תא בחשבון שתיקח

  ביניהם. צע,באמ ינחל בנימין שבט – ה) יח,( מצפון" גבולם

  מדוע?

 ממזרחו חנה יהודה דגלש במדבר), (בספר משכןה את זכירהמ אפרים,ל הודהי יןב נימיןב נחלת
 מדרום, יהודה נחלת ץ,באר התחלפו הכיוונים רק – ממערבו נהח ובנימין) נשהמ עם( פריםא ודגל

-מ (יט, נימיןב לנחלת ממערב ןד נחלת תא בא)ה בפרק( וצאיםמ נוא הוהנ מצפון. אפרים ונחלת
 המשכן את שהקיפו דגליםה ראשי 4 היו ואלה ג),כ-טו יג,( לירדן מזרחמ ראובן לתנח אתו מו),

  במדבר.

 'נחלת מאמרי ראו( בארץ שכינה' 'נחלת חשבהנ נחלתו ארץ,ב שנולד עקבי בנימ יחידה בנימין,
 יוה (כולל) ירושלים דע לה' נתקדשוש המקומותמ ביםר ).שלי באתר שכינה', נחלת – בנימין
 כל ליוע ֹחֵפף עליו, ֶבַטחלָ  ִישֹּכן 'ה דידי מר:א "לבניִמן – בפירוש משה ברכו וכך בנימין, בנחלת
  יב). לג, (דברים ָשֵכן" ָפיוְּכֵת  ובין היום,

  

  

 בעיות בפיקוד צפון -יהושע יט 
 מעשה ההתנחלות של זבולון, נפתלי, אשר ויששכר לא בא להם בקלות

  

הב הנחלות חלוקת  נאמר ג)י ט,מ בראשית( עקבי בברכת שהרי קדומות. תכניותמ הייתה שונה שי
ה ואילו ציֹדן", לע ְוַיְרָכתֹו ִנֹיתאֳ  לחוף הואו שֹּכןיִ  מיםי חוףל זבוֻלן" –  לשבט זו נחלה יתנהנ בשי

 להם שרה וכך (נהלל). יזרעאל בעמקו (ציפורי) המערבי גלילה בהרי חלהנ יבלק בולוןז שבטו ָאֵשר
 נפשו ֵחֵרף םעַ  זֻבלּון ִישּכון; פרציומ ועל מיםי חוףל שבי ֵשר"ָא  – יד)-יג ,ה (שופטים הנביאה דבורה
    דה".ש מרומי על ונפתלי, למות,

 התיישבות על מאד קשתהה הגדולה) מנשה בנחלת( זמניים מחנותב פיוןר לש קופהת נראה,ה ככל
 יא), (פרק צורח קואליציית על המדהים ישראליה הניצחון אזמ עבר בר זמן ל.בגלי ישראלית

 זבולון נפש, ֵחרּוףב הלוחמים השבטים שני – חרתא צורהב היערךל ריכיםצ יוה גלילה ושבטי
 החזקות הכנעניות עריםה מול מוצק רריה מבסיס מושכתמ ערכהמ ניהולל שימותמ יבלוק ונפתלי,

 עכו עמק על צפה ָאֵשר ואילו נפתלי),( הירדן ובעמק זבולון),( יזרעאל עמקב טז) ז,י רזל",ב ("רכב
 יששכר בני את והפכו שאן ביתמ הכנענים שלטו ששכרי וברמות ערבי.המ גלילה ןמ וניםא בחוסר
     טו).-יד ט,מ (בראשית ֹעֵבד" "למס

 בגבול גם יב), (יט, זבולון בגבול גם נזכר הוא – תבור הר היה בנחלותיהם הגליל שבטי של העוגן
 ומבני נפתלי מבני לוחמים אלפים עשרת עלו לשם – לד) (יט, נפתלי בגבול וגם כב), (יט, יששכר
 התכנסו גם שם ו). ד, (שופטים סיסרא נגד המכרעת המערכה לקראת וברק, דבורה בהנהגת זבולון



 הר עמים בֹאהליך; ויששכר בצאתך זבוֻלן "שמח – משה כברכת ה', לשם חג לכינוסי הגליל שבטי
  ט).י-יח לג, (דברים ..." ֶצֶדק ִזבֵחי ִיזְּבחּו שם יקראו,

  

 מה עוד יש לחדש על ערי מקלט -יהושע כ 
ֶקֶדש, שכם  –הערים  3הערים על ידי משה בעבר הירדן, נכנסה לתוקף רק בהקדשת  3הבדלת 
 ל ידי יהושע. ויש כאן גם חידושי הלכהע –וחברון 

 המקום היא רציחות, ושרשרת םד נקמת ולמנוע עצורל כדי שגגה,ב לרוצח מקלטה ריע הקדשת
 כולו פרקה בלבד; משה תורתל השמורה לשון – אֹמר"ל הושעי לא 'ה "וידבר – כתוב בו היחיד

 א). עמוד יא (מכות ז"לח שאמרו כפי תורה,ב לפרשה תאיםמ הואו משפט,ו וקח וראותה מלא
 שכם ֶקֶדש, – הערים 3 שתבהקד רק לתוקף כנסהנ הירדן, עברב משה דיי לע הערים 3 הבדלת
 ב). עמוד ט מכות מא; ד, דבריםל (רש"י ז"לח שפירשו פיכ הושע,י ידי על – וחברון

 האלה, מהערים אחת אל "ונס – שבתורה המקלט וקיח את משלימיםה לכה,ה ידושיח םג אןכ יש
 לו ונתנו אליהם, העירה אותו ואספו בריו,ד את ההיא עירה זקני אזניב ודבר עירה ערש תחפ ועמד

  ד). (כ, עמם" וישב מקום

 תא וישכנע סיפורו, תא יספר שגגהב רוצחה וב וטא,ז שפטמ התנהלל צריך העיר" שער ב"פתח
 במקלט, לזכות כדי העיר שערב להישבע יתחייב םג שהוא ייתכן – ותוא הכניסל מקלטה ירע זקני
 רובק כי (בספרו מדן יעקב רבה שפירש כפי קר,ש שבועת לע גם תחייבי שיקרש תבררי ואם

 רעהו על איש ָיִזד וכי" – ד)י כא, שמות( שפטיםמ פרשתב פסוקה פשט את )623 עמ' לשמות, אליך
  למות". ִתָקֶחנּו מזבחי מעם – בערמה להרגו

 ויש ד), לפס' (רד"ק שכירות דמי שלםל מבלי שם שבתל זכות ול שי מקלט,ה עירל בלתוק אחרי
 םא ;ללי)כ משפט (=בית "העדה" למשפט לעמוד כדי רק צאי הוא );ה (כ, ותוא להסגיר איסור
 ההם" ימיםב יהיה אשר הגדול הכהן מות עד" בה וישב מקלטה לעיר בישו גג,ש כןא שהוא יתברר

  קצרה). בלשון תובכ והפסוק ו; (כ,

  

 אתם לוויים? תנהגו בהתאם -יהושע כא 
 לומדי תורה יכולים לזכות במעמד דומה לשבט לוי, אבל זה דורש מחויבות דומה

  

 – משולשת משמעות מייצגות הלוויים ערי

 אין ראויים; מגוריםל בסיסית זכות לו יש אבל – נחלה בה קבלי לא ארץה לע לחםנ לאש מי   .1
  עליה. בהגנה ובותח בלי באדמה זכויות

 להם להיות שתוכל כדי תבדלו,י ולא השבטים חלותנ בכל דותהמיוח עריהםב גורוי הלוויים   .2
  הארץ. בכל השפעה

 שפיכות מפני חברהה ועל הארץ לע בהגנה מסייעותו המקלט ריע על מתווספות הלוויים ערי   .3
  דמים.

 לזה דומה במעמד זכותל יכולים בישראל ורהת שלומדי יובל),ו מיטהש ל'ה בסוף( תבכ הרמב"ם
 הוראות את גם בחשבון לוקחים אם ךא זו. תפיסה אמץמ בארץ דולג חרדי ציבורו וי,ל ניב של

 משימות ליהןע ולהטיל ארץ,ה כלב אלהכ ישוביםי פזרל ךצרי הלוויים, לערי ביחס התורה
 חלק לקחת ייבח ישראל בארץ דל"ןנ זכויות רוצהש מיו הגנה,ו קלטמ מוכ חברתיות-מוסריות

 וחי בסיסיים מגורים של מועטב בהחלט מסתפק חרדיה הציבור רובש החלט,ב כוןנ ליה.ע בהגנה
  בקרבם. ובהקמ כרהי סימן עדיין היא ההתבדלות אולם רבה, בצניעות



 תיאורטית, תכנית גדרב רק היה מהן חלקש נגלה, פרקב לווייםה ריע רשימותב עטמ עייןנ כאשר
 ה),ל כא, נהלל, לא; כא, רֹחב, כה; א,כ תענך, כא; א,כ גזר, כגון,( כבשונ רםט בותר ריםע כי

 ותלתכני ברור המשךכ נראית כולה תכניתה לב);-כז א,( שופטים פרס בתחילת כמפורש
 אכן הלוויים ערי מכל מהכ ברור לגמרי לאו ז),-(א גי בפרק פירושב הוגדרוש עתידיתה ההתנחלות

ה. תכנית לפי ופעלו קמו   שי

 א פרקו יג, פרק מול גלויה בסתירה כאורהל עומד א",ב "הכל  – פרקה לש נפלאה הסיכום
  '.ה ברצון םתו עד תתבצענה תכניותה כל אם  – התניה בו כלולל יש וכנראה בשופטים,

  

 קצר בתקשורת -יהושע כב 
הקמת המזבח עבור שבטי ראובן וגד ממערב לירדן, נתנה להם אחיזה לדורות בארץ המקודשת 

 ?והי ישראל, ואיך זה נראה בעיני השבטים האחריםל-לעבודת ה' א

 בתורה הסיפור לתתחי את מפרשת ארץה כיבוש מלחמותב לצבא ם'ה'חלוצי פורסי השלמת
  ).לב (במדבר

 כלולים היו ולא ג),ל לב, (במדבר כמצטרפים נראוש המנשה, חציל וגד בןראו יןב הבדלה מה
  המקורית? ביוזמה

 מזרחה? הירדן בעבר למיםש שבטים של התנחלותב הסכנות מה

 וזאת לאלה; אלה יסייעו תמידו השני, בחצי חיהםא עם שפחהמ קשרי היוי מידת מנשהה לחצי
 עלולים לירדן מזרחמ שלמים בטיםש ניש את,ז עומתל ).ח-ז כב,( יהושע מפי שקיבלו הברכה
 דתי גבול להיחשב עלול – יב) לד, (במדבר עןכנ ארץ גבול – ירדןה יכ שראל,י בטיש שארמ להיפרד
 הלחימה סיום עם נחלותיהם אל שובם עתב רק זו, תידיתע סכנה ילוג גד בניו אובןר ניב ולאומי.

 י). כב,( למראה" דולג מזבח" ירדן,ל מערבמ לומר,כ נען",כ ארץ"ב הקימו כאשר שלהם, החלוצית
ה אנשי ה);כ-כד כב,( ישראל כללמ ניהםב ורחקוי מאש ָדָבר"ִמ  "ִמדאגה  חששותה את אישרו שי

 אותם יחייב זהו יט), (כב, טמאה' 'ארץכ "לכם" יחשבת הירדן עברש אפשרותה תא בהעלותם
  לירדן. ממערב מחדש להתנחל

 בשנות לוחמיםה חנו שבו אזורב כנראה ירדן,ל מערבמ גדו אובןר בטיש בורע חהמזב הקמת
 נתנה הירדן), בבקעת רטלזֵ  אדם פרופ' לש חדשות תגליותב ובהקיםמ ימניםס כךל ויש( המלחמה

 נגד כמרד נראה זה בדיוק בלא ישראל, לוהי-א ה' עבודתל המקודשת ארץב דורותל חיזהא להם
  אחד. בארץ, משכנוו אחד, ה' יכ ,בשילה המשכן של הבלעדיות

 – כנעניםב המלחמות של רע המשךכ בארץ, אשונהר אחים מלחמתל ובילה מעטכ זהה ה'מרד'
  לג). (כב, קרבי יסיוןנ רכשו שכבר בטיםש בין הגמוניה'' על מלחמה

  ישראל. שבטי אחדות על ּותלֵעד רק ישמש המזבח – אדמ נרגשים נאומיםב לווה הפוליטי'' הפתרון

  

 חתונה מפחידה -יהושע כג 
בשעת פרידתו מזהיר משה רבנו את העם מעבודת אלילים. ומהי דאגתו של יהושע לקראת סיום 

 ?תפקידו
  

 לא) דברים( משה של הגדולה דאגהה את שחזרתמ ובחולשתו, זקנתוב הושעי לש גדולהה הדאגה
 ישראל בניש רגעב םאלילי מעבודת החשש בעצם ואה משה אצל דגשה אבל ותו',מ 'אחרי מהצפוי
 הנשארים אלהה "הגוִים עם תערובת נישואיב הוא הושעי לש דגשה אילוו זאת.ה תרבותל ייחשפו
 התבוללות, וליצור לעמו, 'ה אהבת את לחנוק לולותע כאלה תונותח כי ב),י ,ז כג,( תכם"ִא  האלה

 היום). דע ומדויק נכון שנשאר בר(ד ישראל םע של יחודוי את שתמחק

 צבאית מחץ מכת ואחרי מיוערים, הר באזורי המתיישבת השבטית בחברה כך כל חששו עמדו אבל
  הכנעניות? המדינה ערי מול



 בה תוארה ולא כנען, לכימ ברשימת נזכרה לאש שכם, מדינהה עירמ יהה גדולה חששה לדעתי,
 קנתז ולעת יב), פרקב לעיל שהסברנו (כפי שראלי בני םע פעולה יתפהש כנראה שכם – מלחמה

 עלתה כאילו יב), כג,( בכם" והם בהם "וִהתַחַתנֶתם – וז שותפות לש קשהה מחירה עלהו ףצ יהושע
 ֹנֵתינּוב ואת לנו ִתתנּו בֹנתיכם ֹאתנו, "וִהתַחתנּו – יעקב לבני כםש אבי מורח לש צעתוה םש מאי

  ט). לד, (בראשית לכם" ִתקחּו

 אבימלך, לש באסון גמרנ הז שופטיםה ימיב .דינה אונס על הנקמ של בטבח גמרנ זה יעקב בימי
 על איש "שבעים למחצה), (אחיו דעוןג בני את רצחו לא), ,ח שופטים( שכםמ פילגשמ גדעוןל שנולד

  בו. שבגדה שכם את החריב לבסוףו לבדו, למלוך דיכ שכם" בעלי" בעזרת )ה ט, (שם אחת" אבן

 לש אזהרותה כלב הושעי השתמש בשילה, כנראה ישראל, ממנהיגי הושעי של הפרידה במעמד
 מבנות שכם בני ואת שכם, מבנות שראלי בני את להרחיקו הסכנה ומרתח על מידםלהע דיכ משה,

  .ישראל

  

 מעמד מול ציבור אוהד -יהושע כד 

 הפוך כמאמץ שכם' מעמד' מתבלט כג בפרק אזהרות,ל חריף ניגודב אך חרדה,ה ותהא פנימ בדיוק
 תוכהב הכוללת מצרים ציאתי ברית שראל.י םע 'ה ריתב תוךל שכםב אשר "העם" את להכניס –

 קניז מול כד, בפרק אך שראל,י מנהיגי רק זכרונ כג פרקב לילים.א בודתע גדנ מוריםח איסורים
 בית משרידי ישראלית-רופ קבוצה לדעתי כללש בשכם, שרא "העם" מדע שופטיו,ו אשיור ישראל,

 למצרים. ירדו ולא בשכם שנשארו אברהם,

  אוהד: ציבור של מוני)ה (=גיור בשכם ריתב מעמד לע מוכיחים פרקב אחדים ביטויים

  הזכרת 'עבר הנהר' (=פרת) עם "תרח אבי אברהם ואבי נחור", ואליליהם; .1
סיפור התולדה ההיסטורית והדגשת ההפרדה העמוקה בין ישראל למצרים בבקיעת הים,  .2

  י כנען;והתהום בין ישראל לבין בלק ובלעם, ועמ
  "בחרו לכם היום את מי ַתֲעֹבדּון" (כד, טו), ואזכרת אלילים מארץ מוצא האבות; .3
  "ואנכי וביתי ַנֲעֹבד את ה'"; .4
  קנוא הוא, לא ישא לפשעכם..." (שם, יט); ל-"לא תוכלו ַלֲעֹבד את ה' כי... א .5
  א כי את ה' ַנֲעֹבד" (שם, כא);ל –"ויאמר העם אל יהושע  .6
  העם... כי ַאֶתם בחרתם לכם את ה' ַלֲעֹבד אותו" (שם, כב);הדגשת יהושע "אל  .7
  הי ישראל (שם, כג);ל-הסרת "אלהי הנכר" והטיית הלב אל ה' א .8
  הינו ַנֲעֹבד ובקולו נשמע" (שם, כד);ל-את ה' א" –תשובת "העם"  .9

  "ַוִיכֹרת יהושע ברית לעם ביום ההוא, ַוָיֶׂשם לו ֹחק ומשפט בשכם" (שם, כה); . 10
  הים";ל-שע את הדברים האלה בספר תורת א"ויכתב יהו . 11
  "ויקח אבן גדולה, ויקימה שם תחת הַאָלה אשר במקדש ה' " (שם, כו); . 12

  

    



  שופטים 
  

 תחילתה של התרחקות -שופטים א 
ואחר כך  ניצחון גורף -בדיוק כמו בספר יהושע, גם בפתיחת שופטים יש שני תיאורים מנוגדים 

 צדדים של מציאות מורכבת ומקוטעתרשימה ארוכה של אי הצלחות. שני 

  

 שבט של ורףג ניצחון - מנוגדים תיאורים ניש יש ופטיםש פתיחתב םג הושע,י ספרב מוכ בדיוק
 כך ואחר – אל-בבית יוסף בני שלו ובדביר, חברוןב ובירושלים, בזקב מעון)ש םע יחד( יהודה

 מקע יזרעאל, מקע שאן, בית (עמק בעמקים נעניותכ ערים מול צלחותה אי לש ארוכה רשימה
 מקוטעת.ו מורכבת מציאות של דיםצד שני בגליל.ו עכו) מקע המרכזי, החוף

 נשארו אל ואף בה, התיישבו לא אבל ),ח (א, באש ותהא שרפו אףו רושליםי תא יכוה הודהי בני
  דוד? מיי ועד כא) (א, הפרק המשךב כמפורש ירושליםב יבוסית ובלעתמ נשארה דועמ מדוע? - שם

 באזור ולהתיישב התמקדל לבסוף אותם ובילה יהודה ניב לש המוצלחו מהירה מסעה כנראה,
 שמעון, לשבט אחד') ('גורל שותפתמ נחלה של תרוןפ ולהציע ,חברון) רה =דרום( דבירו חברון

  ט).-א ט,י (יהושע שבע באר בבקעת

 ניכרת המכהו ואב),מ בערבות( פעור בבית והמגפה שברה אחרי התרסקותב שרוי יהה שמעון שבט
 להצלת התגייס יהודה שבט – יד) כו, ג;כ א, במדבר( 22,200-ל שבטה רדי 59,300-מ – במפקד

  ובנחלה. הלחימה מסעב אותו וקלט אחיו

 וירושלים, לחם בית הזנחתב דרומה, מירושלים התרחקותב היה וז שימהמ לש כבדה המחיר
 דבורה צפון.ב (עשרה!), שבטיםה שארו וסףי ישבט לבין דרום,ב ושמעון יהודה ןבי שנוצר ובנתק

 זכירהמ בעודה אחיהם, לעזרת יצאו לאש השבטים בין הודהי שבט תא זכירהמ אל פילוא בשירתה
  יז).-טו ה, שופטים( ואשר דן עד,וגל ראובן את

 ראשון,ה השופט אחיו), (בן קנז בן עתניאלו יפנה בן לבכ כמו ופלאותמ דמויות םג אלה,כ בתנאים
  .שקעה הלאומית וההנהגה ויהושע, משהכ ישראליים-כלל מנהיגיםל להפוך יכלו לא

  

  

 אז יצאתם ממצרים, לא ביג דיל -שופטים ב 
אנו מכירים היטב תופעות דומות בדור השלישי והרביעי אחרי השואה וחורבן הגלות באירופה, 

 קצת מובן מאליוובדור השלישי אחרי תקומת מדינת ישראל בארץ ישראל. הכל מתחיל להיות 

 אשר המעשה את וגם ',ה את ידעו לא אשר" חדש ורד מיחתצ ואה פרקב מתוארה גדולה המפנה
 לא כבר האבות בארץ ישראל םע ישיבת שעצם כך,ב התאפיין חדשה הדור – )י ב,( ישראל"ל עשה

 שתמש היה כך כאילו רגילה. בעיתט מציאות אלא שראל,י עם 'ה וחסד צוםע ופלא דולג נס נחשב
 זקנים כסיפורי נחשבו ההתנחלותו לארץ הכניסה םע מצרים ציאתי יפוריס לכ ראשית;ב ימי

 מאד. תחזקהה הכנענית האלילית ההשפעהו הטוב, במקרה

 באירופה, הגלות וחורבן שואהה אחרי והרביעי שלישיה בדור ומותד ופעותת יטבה כיריםמ אנו
  אל.ישר בארץ שראלי מדינת תקומת ריאח השלישי ובדור

 ומסביב בארץ אותם ותירה ה' – דשהח משמעות עתהמ יבלק רעיםה שכניםה לש קבועה האיום
 וילכו הברית את ישמרו האם כג),-בכ (ב, ישראל" את םּבָ  ַנסֹות ן"למע הושע",י ידב תנםנ ולא" לה,

  ישראל. לעם עונש של וטש הרעים השכנים שמשוי לא, ואם – ה' בדרך



 השכניםו פרוצים, הגבולות יוה כן עלו ראוי,כ הילחםל דעוי אל םג החדש בדור רבים כן, על יתר
 תחת נתונים היו שראלי משבטי חלק ישראלית;ה ההתנחלות זוריא לע עםפ ידימ שתלטוה הרעים
 שופטים הםל שקמו עד למושפלים. ממנצחיםו לנכבשים, כובשיםמ בקלות הפכוו דכא,מ רז כיבוש

 מהי ישראל ניב את ללמדו אויבים,ב פטיםש עשותל ידעוש מה,מלח יודעי מושיעים (=מנהיגים)
 כל את ידעו לא אשר לכ "את מלחמה", ללמדם שראלי בני רותדֹ  דעת מעןל "רק – אויהר מלחמה

  ב).-א (ג, כנען" מלחמות

 בייחודם ההכרה יחלשותה ועם התורה, שכחת םע יחד אהב ויהושע משה של קרבה ורשתמ שכחת
  העמים. כלמ ובתורתם תםבאמונ ישראל בני של

  

  

 הארץ שהפכה למרחב פרוץ -שופטים ג 
יכולה  אם הם מתנהגים כמו "ּכּוַשן ִרְשָעַתִים", אזי נעלם ייחודם, וכניסת שבטי ישראל לארץ כנען

 להיחשב כאחת הפלישות האחרות בהיסטוריה של ארץ מעבר בין יבשות ותרבויות

 מדינהה ערי לש ההגנה חומותמ דולג לקח דהאיב כנען ארץ ם,והיסטוריוני פרשנים בעיני
 פרוץ. למרחב הפכה יאה ולכן בכנען, מצריה השלטון אדמ נחלש םג ובמקביל הכנעניות,

 "ּכּוַשן – מזרח-מצפון ארמיים שבטים םג הופיעו ךכ ממזרח, ליהא לשופ שראלי שבטיש כשם
 גויי פלישתל כג). ,ד דברים( יםה מגויי ופלשתים כפתורים גםו – ח) ג,( ַנֲהָרִים" רםא מלך ִרְשָעַתִים

 והנביא רורה,ב עצמה התופעה אולם ְשָעַתִים".ִר  ל"ּכּוַשן יחסב כן לאו שיר,ע יצוניח יעודת שי הים
 נֻאם ישראל בני לי אתם ֻכִשִיים בֵניכִ  "הלוא – ותוחד קצרות מיליםב אותה יארת ףא )ז ט,( עמוס

  ִמקיר". ארםו – ִמַּכפתֹור ופִלשתִיים – יםמצר מארץ יתיֶהעלֵ  ישראל את לואה – ה'

 ייחודם, נעלם אזי ִשִיים"),כֻ  (="ִכבֵני ְשָעַתִים"ִר  "ּכּוַשן מוכ תנהגיםמ שראלי ניב םא כלומר,
 ארץ של בהיסטוריה אחרותה הפלישות כאחת היחשבל יכולה נעןכ ארץל שראלי בטיש וכניסת

 גם שראלים,י גם כנען ארץל אז ביאה לואה ההיסטוריה והיל-א ותרבויות. ותיבש בין מעבר
  ארמים. וגם פלשתים

 ממלכות – הארץ תוךב השונים הכוחות יןב ההגמוניה לע דירא אבקמ תנהלה פנימי,ה במעגל
 מלך עגלון שפלשו. הפלשתיםו שנותרו, הכנעניות מדינהה ערי מדָין,ו מלקע בטיש עמון,ו מואב
 ומשם, ריחו.י של מדברה אתנ לע השתלט – יכול ולא לפניו בלק שרצה המ לעשות התחיל מואב

 לוש הפסילים את והציב מנחה, ול להעלות הישראלים תא הכריח הושע,י מוכ משמ הרל עלה
  יהושע. של אבניםה 12-ל חיקוי עיןכ הגלגל, בקרבת

 (="בריא שמןה המלך של והשאננות המופרז ןהביטחו ואת דתיה הרגש תא ניצל ראג ןב אהוד
 שנים, מאותל ישראל מגבול מואב תא שהרחיק ניצחון,ל ובנימין פריםא ניב תא היגוהנ מאד"),

  .דורות לשני הארץ את והשקיט
  

  

 מנהיגות נשית. בלי סימני שאלה -שופטים ד 

 גדנ בצפון כנען מלכי בראש שעמד חצור" לךמ "ָיבין איננו )ב (ד, חצור"ב ָמַלך שרא נעןכ לךמ "ָיבין
 בתל הממצאו יג), יא, יהושע( באש נשרפהו רבהח ברכ גדולהה כנעניתה צורח כי ה),-א (יא, יהושע
 המחודשות החפירות' תור,-בן א' ;145 עמ' ,)1975( חצור דין,י (י' רורב אופןב אתז וכיחה חצור
 ).2-18 עמ' ,תשנ"ו,111 ותקדמוני חצור', בתל

 כמו הוא ("ָמַלך") עבר בלשון המקראי והשימוש חצור, מלך לָיבין צאצא היה ָיבין הכנעני המלך
PERFECT PAST – אליצור יהודה מפרופ' למדתי (כך בחצור בעבר שמלכה המלוכה משושלת 

 באזור ב). (ד, הגוים" "בֲחֹרֶשת וצבאו סיסרא על נשען כבר הוא וברק דבורה בימי אבל ז"ל),
  ערה. ובואדי מערבי,ה העמקים



 בחפירה ֵזרטל אדם פרופ' ידי לע נחשף זה) בנושא רטלזֵ  אדם לש פרוס םש זהו( יסראס לש סודו
 או נעניכ יישוב בשום להם ומהד אין ממצאים,ה וכל מבניםה אחוואט).-אל( צירק יישובה ליד

 קבוצותמ חתא ם).היו (עד 'סאסארי' שםב עיר וגם זאת,כ בנייה מצאהנ סרדיניה איב ורק ישראלי,
 הים, גויי פלישת עם סרדיניהמ כנראה אוב הם ַשאְרדּוֶנה';' תעודותב קראהנ יםה וייג הפִלשתים

 ָעם, לאדירים רידׂשָ  ְיַרד "אז – ג)י (ה, דבורה שירתב נזכר 'שארדונה'ל רידש נהיגם.מ יהה וסיסרא
  ַּבִגּבֹורים". יל ְיַרד ה' (ומולם)

 ישראל, שבטי נגד ִלשתיפ-כנעני כוח גבשל דיכ יסראס לש צבאוב תייעלהס האחרון הכנעני הניסיון
 בן וברק זבולוןו נפתלי לוחמי של בזכותםו דבורה, לש בזכותה ישון,ק נחלב הכרעהה קרבב נכשל

  .הנביאה דבר פי על מכריעה ברגע תבור הרמ שירדו אביֹנעם,

 זכותהב ההלכה בספרות דחונ ל,בישרא נשים לש מנהיגות על להשא סימני העמידל הניסיונות כל
  השופטת.-הנביאה דבורה של

  

  שירה שהיא ברכה -שופטים ה 
 מה יש ומה אין בשירת דבורה, ואיזו שירה קדומה היא מזכירה לנו

 התורה, שירת את משיכהמ אליה, נלווה רקב שהמפקד אה,הנבי בורהד לש מפוארתה השירה
 מובנים: בחמישה ברכתו,ו משה שירת בעיקר

  ישראלית. ניצחון ירתש – ובצורה מבנהב בסגנון, יםה לשירת ומהד היא .1

  לה'. ברכה שירת לאא בעולם), שמקובל כפי( ניצחון גאוותו התפארות הב אין .2

 יש זה במקום – העתיקות) הניצחון שירות כלב שהיה (כפי אויבה שלל לש תיאורו ירוטפ יןא .3
 שלל, ַאֲחֵלק ׂשיג,ַא  ֶארֹדף, ויב:א "ָאַמר – אויבה הןל פהשצי וההרג השלל תאוותל לועג שירי תיאור

  י);-ט טו, (שמות ָים..." ָסמֹוּכִ  ְברּוֲח ָנַשְפָת  דייָ  תֹוריֵשמֹו ,ַחרּבי ריקָא  פשי,נ ִתְמָלֵאמֹו
 (=שבויות, ַרֲחָמַתִים ַרַחם לל,ש ְיַחלקּו ִימצאּו הלֹא" סיסרא": ֵאם" של רֹוֶתיָה"ׂשָ  ַחְכמֹות" דברי

 בדּויֹא כן שלל ְלַצְואֵרי ִרְקָמַתִים בעצ רקמה, צבעים ללש לסיסרא, בעיםצ ללש בר,ג ראשל שפחות)
  לא).-כט ה, שופטים( ..". ה אויביך כל

 ה' ולישועת משה, ברכתב לישראל תורה ציוויל מתמשכת התגלותכ תוארתמ סיניב 'ה התגלות .4
 דש,קֹ  ֵמִרבֹבת וָאָתה אָרן,ּפָ  ֵמַהר ופיעה מֹו,לָ  ֵׂשעירִמ  וָזַרח ָּבא, ִמסיני ה'" – בורהד בשירת לעמו

  ב), לג, דברים( ָלמֹו" ֵאשָדת מימינו
 הרים מים; ְטפּונָ  ָעבים גם ָנָטפּו, מיםש גם ָעָשהָר  ארץ אדום, ְׂשֵדהִמ  ַצַעְדּבְ  ֵׂשעיר,ִמ  ֵצאְתּבְ  "ה'
  ה).-ד (ה, ישראל" להי-א ה' מפני יניס זה ',ה מפני ָנזלּו

 בתירוצים המלחמהמ המשתמטים נגד וקבנ נבואי שבוןח ט),מ בראשית( עקבי ברכתב מוכ .5
 הלוחמים לשבטי מיוחדת רכהב לג), (דברים שהמ בברכת םג כמוו ג).כ יז;-וט ה,( השונים

 ישראל צדל שהתייצבה כז),-כד ה,( הקיני" חבר שתא ול"יעל ח),י טו,-יד ט, ה,( עם"ב "המתנדבים
  נה.ש לארבעים שקט הבטיחה בכךו ראשו"), "מחקה( סיסרא תא הרגה ,המכריע ברגע

  

  

 איה כל הנפלאות שמספרים לנו על ששת הימים -שופטים ו 
כשהייתי צעיר ומדינת ישראל צעירה ממני, בימי התקפות הטרור ופעולות התגמול, הרגשתי קצת 

 ?כמו גדעון שבתנך. איה כל הנפלאות של דור הפלמ"ח ותקומת המדינה

 דיכוי שנות 18 ובביטחון. בהנהגה השפל תקופת הגדולים, המאורעות שאחרי בתקופה גדל גדעון
 שדות השחתת של שנים 7 ועוד וסיסרא, יבין של הלחץ בגלל ארחות" ש"חדלו שנה 20 מואבי,

 (=גדעון) הבן והנה חרוד. ולעמק שאן בית לעמק גמלים המוני עם שנכנסו המדָינים ידי על ויבולים



 ה', העלנו ממצרים הלֹא ֵלאֹמר: אבותינו לנו ִסְּפרּו אשר נפלאותיו כל וַאֵיה עמנו? ה' "וֵיש – לשוא
 יג). (ו, מדָין"?! בכף ויתננו ה', נטשנו ועתה

 עזה) מרצועת (בעיקר טרורה התקפות בימי בשנתיים),( ממני עירהצ שראלי מדינתו עירצ כשהייתי
 תקומתו הפלמ"ח דור של נפלאותה כל איה – תנךשב וןגדע מוכ קצת הרגשתי התגמול, ופעולות

  המדינה?

 אני הימים, בששת ביתה הר על גליר ועמדו עתיקה,ה רושליםי שחרורב השתתףל זכיתיש אחרי
 לנו שמספרים הנפלאות כל איה – תמהים צעירים גדעונים'' שומע אניש פעם לכ גדעוןב נזכרו חוזר

  הימים? ששת על

 ומנשה. יששכר נחלותב ושלטו השחיתוו לשופ מדָיניםה יכ מור,ח ותרי רבהה מצב שרר גדעון בימי
 שזכה הוא והנפלאות, הנסים יכןה ברור בקול שאלו מצרים ציאתי לע בותא יפוריס זכרש גדעון,

 והושעת זה, בכחך "ֵלך – שבשאלה הכוח זכותב ה', לעבודתו לעצמאות שראלי בטיש תא להחזיר
  יד). (ו, ך"לחתיש הלא מדין, מכף ישראל את

 ה' תשובת םג וכך משה, את זכירמ וחולשתו, טנותוק טענתב השליחותמ חמוקל דעוןג לש הניסיון
 שוניםה האותות גם – טז) (ו, לחתיך"ש הלֹא אחד, אישכ מדָין תא ִהּכיתו מך,ע ְהֶיהֶא  כי" –

 לחם "צלילו ת,המצו איפת עם כליל) עולה( לקרבן שהפך עזיםה גדי גםו בסנה, שהמ את מזכירים
  יט). לו, (רש"י עומרו פסח מזכירים ג)י (ז, שֹערים"

  

 מור"ק תנכי -שופטים ז 
ראשים מסתערים, שריפת אוהלים בלפידים ומנוסה כללית.  3שעת חילופי השומרים, השופרות, 

 ההפתעה הפכה להכרעה היסטורית

 ֲעׂשֹותמֵ  העיר נשיא אתו אביו בית את ָיֵרא" כי בלילה, הבעל חמזב את נתץו האשרה תא גדע גדעון
 המונים, אליו התגייסוש אחרי גם הצמר. גיזתב אות עודו אות יקשב ךכ אחרו ז),כ ו,( יֹוָמם"
 דע מהמלחמה. גדעון חרד עדיין ניצחון,ל ה' והבטחת ',ה פי לע מלקקיםה 003 חירתב ואחרי
 מדוע? ממנו. ראיםי המדָינים כמה דע במארב ששמע

 ונאספו התגייסו והם ה),ל (ז, נפתליו בולוןז ֵשר,ָא  גליל,ה בטיש תא להזעיק שליחים שלח גדעון
 (מצפון יזרעאל שבעמק מדָין מחנה תא אחת בבת תקוףל היה פשרא נשה.מ לכ לש גיוסל במקביל

  ולהצליח. גליל),ה (שבטי ומצפון (מנשה) מדרום – )א ז, מורה,ה לגבעת תחתמ חרוד, לעין

 כתֹאר אחד, מוהםכ ("כמוך וןגדע לש אחיםה יוה השליחיםש דעתי,ל בררמת יח) (ח, הסיפור בסוף
 שבטי אם ידע אל גדעון לכן, חזרה; דרכםב הנראה כלכ בתבור, נהרגוו תפסונ הםו מלך"),ה בני

  נכשלה. ראשונהה והתכנית והיכן, םה כמה קריאתו,ל נענו הצפון

 לוודאי רובק ג; ז,( גלעד"ה הר" על בתצפית להמתנה שהתגייס רבה העם את שלוחל ה' ול אמר אז
 ברך רעוכ שלא המובחרים לוחמיםה 300-ב הפתעה,ב לילה,ב לתקוףו גלבוע),ה בראשש 'ג'לוד'

 יד, (בראשית לוט את לחלץו המלכים 4 תא להכות ברהםא הצליח כזאת בהפתעה שתות.ל בבואם
  טו).

 ריפתש סתערים,מ יםראש 3 שופרות,ה השומרים, חילופי שעת – פרטיהל מתוארת ההפתעה
 הגדול, מרדףל בהר מהתצפית מגויסיםה המוני צטרפוה זא ללית.כ מנוסהו לפידיםב אוהלים

 להכרעה פכהה ההפתעה – בתחילה) וזעקה שלא על כעסה (למרות ואה אף צטרףה פריםא ושבט
       היסטורית.

  התנך. לארץ זרתנובח הפלמ"ח, חידותי בצמיחת פינה אבןל הפך אכןו קרב, מורשתכ נכתב הסיפור

  



 יֹכלָּת להיות אחלה מלך -שופטים ח 
הכל היה מוכן לכאורה להקמת מלוכה, ומי ראוי ומתאים לכך יותר מגדעון המאמין הצנוע, 

 שהחזיר את העם לדרכו של משה

 עד... ִשטה...ה מ"בית - השופטים מלחמות כלמ יותר רץא במרחבי תנהלה מדָיניםה חריא המרדף
 דרך ַיּבֹוק, בנחל דםק ובני מדין לש המרחב תוךב משךנ ירדן.ה עברותמ לא ב)כ ז,( מחולה" ָאֵבל

 למחנות דע והגיע ההיסטורי. ּבֹוקיַ  למעבר סמוךה "ְּפנּוֵאל"ו מזרחית,ה ירדןה בבקעתש "ֻסּכֹות"
 המדבר. גבול על )יא ח, לעמאן צפוןמ (=ְג'ֵּבָהה, ָיְגְּבָהה"ו לֹנַבח ֶקֶדם"ִמ  האוהלים

 כרעהה יצרו המתגייסים המוניו בלילה, הפתעהה תא וללוח ובחרים,מ וחמיםל 'המלקקים', 300
 בני עם התחילוש ממזרח, הפשיטות ניםש למאות סתיימונ בזה ירדן.ה בריע שנימ מרחבית
  והמדָינים. מואבו ארם ואחריהם ישראל,

 דעון,ג ידי לע למההוש מזרחה הירדן עברב השליטה על א)ל (במדבר דָיןמ מול שהמ של מלחמתו
  יז).-א לג, עד לא-בכ לב, (בראשית ַיּבֹוק במעבר ,אחיו ֵעָׂשו םע בהשלמתו עקבי עם עגל'מ סגר' שגם

 הצנוע, מאמיןה מגדעון יותר לכך מתאיםו ראוי מיו מלוכה, הקמתל כאורהל וכןמ יהה הכל
 מנצח באצ תולהקמ כנענית,ה האלילות לניתוץ עצמאות,ל משה. לש לדרכו עםה את שהחזיר
 ג),-א (ח, הזועם פריםא שבט את לפייס דעי וגם ירדן.ה עברי נימש שראליתי גמוניהה שהחזיר

  השבטים. את ולאחד

 גדעון, לש מנהיגותו ואת הניצחון שמעותמ את יטבה הבינו לוחמים)ה =ראשי( שראל"י איש" אכן,
, גם תה,א גם נוב "ְמָשל - לו ואמרו , ֶּבן םג ִּבנ  סירב גדעון ךא כב). ח,( דָין"מ ידמ הושעתנו כי ְּבֶנ
 החלש אך ותרי (הדמוקרטי השבטים שטרמ את עינוב השאירו ביתו,מ לוכהמ ושלתש לכונן

 ה' בכם. בני מֹשליִ  ולא בכם, אני מֹשלֶא  "לא - הדתית שמעותומ בגלל לטוני),ש וחכ לאל יחסית,
  כג). (ח, בכם" ִימֹשל

  

 מלכות טבולה בדם -שופטים ט 
 משל יותם התקיים לפרטי פרטים, לא רק בתקופתו, אלא גם לאורך ההיסטוריה

 את נשא שכםמ הפילגש בן – רמ פרי הצמיח כונן,ל סירב צמוע הואש דעון,ג לכותמ לש הגרעין
 זו חמורה גיאהש אדם. מלכות (שושלת) שוללה ה', לכותמ לרעיון מורג היפוךכ אבימלך"," השם

 של מטורףה לרצח ביאהה כז),-דכ ח,( שללה זהבמ אנדרטהה הצבת של השגיאה אחרי גדעון, של
 מסועפתה גדעון משפחת מכל ה). (ט, חת"א אבן "על שכםמ בריתו בעליו אבימלך"" דיי לע ניוב 70

 הקוצני האטד מלכות'' על המופלא המשל תא לדורות נול והשאיר התחבא,ש הקטן יותם רק נותר
– 

 =רמז( התאנה מלוכה. צהר לא לכןו =שמן),( שןד לייצרמ ללחדו צהר לא לאהוד) (=רמז הזית
 רצתה לא לגדעון) (=רמז הגפן לוכה.מ רצתה לא לכןו מתיקות, לייצרמ חדולל צתהר אל לדבורה)

  מלוכה. רצתה לא לכןו תירוש, מלייצר לחדול

 (=עיר הלבנון" ארזי" את תשרוף בו תאחזש האש ךא למלוך, שמחי (=אבימלך) יהקוצנ האטד
 בדם, טבולה מלכות ינוןכ של ההשחתה יכ "אבימלך", תא םג תאכלו תחזורו כם),ש מלוכהה

 האטד'' את גם ולשרוף כג), (ט, בגידהה את גם ייצרל מוכרחה שלטון,ה לע תחרהמ לכ בחיסול
  והמשפט. הדין אש תלקחת בו ביום הרצחני,

 במקרים םג אלא לך",אבימ" של הנוראות השנים 3-ב רק לא רטיהפ לפרטי תקיימהה יותם נבואת
  יחיד. פריכ יותם משל נותר דמים,ה משלטון פוליטית.ה בהיסטוריה אדמ עד רבים

 בני עם ברית כרתה אףו ישראל, נגד כנען ריע במלחמת שתתפהה לא ראש כם,ש מלוכהה עיר
 באש ונשרפה חרבה,( כד פרק ליהושעו יב, פרק יהושעל שכתבתי המ ראו )יהושע ימי בסוף ישראל

  .כו) ט, ד; ט, ג;ל (ח, שבה הברית"" מקדש םע יחד "אבימלך",
  

  



 הבא בתור בבקשה -שופטים י 
האם הייתה תורנות בהנהגת השבטים לפי סדר נחלות? האם היה צפוי מראש שהשופט הבא, אשר 

 ?יושיע את ישראל אם יהיה צורך בכך, יקום מהשבט הבא בתור, להנהיג

 'הקטנים', שופטיםה שראל.י בטיש הנהגתב פתעותה חושף שופטיםה תקופת באמצע המעבר פרק
 עלו היסטורי-גיאוגרפי רצף על נול מרמזים שעבוד,מ הצלה לאו ישועהו בורהג יפורס ליהםע שאין

 למנשה. מצפון ששכן השבט תא להנהגה הביא ָׂששָכריִ  איש ּוָאהּפ ןב ֹוָלעת הנהגה.ב המשכיות
-יד ט,מ (בראשית ֵבד"עֹ  "ַמסל דירת תוןנ יהה ִיָׂששָכר וברמות שאן בית עמקב יששכר שבט אולם

 העמקים יוה כח),-כז (א, חזקותה הכנעני ערי נחלשוש אחרי רים.ז ולע סֹּבל"לִ  ִשכמֹו" הטהו טו),
 בנחלת ישב לא ָׂששָכריִ  משבט נכבד שופטש הסיבה נראהכ זאת עמלק.ו דָיןמ שבטיל פרוצים
 א). (י, פרים"א בהר יר,"בָשמ ובטוח, וגןמ במקום אלא השבט,

 ֵגָרא בן אהוד  מיהוד, ְקַנז ןב ָעתניֵאל - לצפון דרוםמ רורב צףר גליםמ נוא שבטיםה מבחינת
 הגלעדי יאיר בואוי כך אחר מִיָׂששָכר. ּוָאהּפ בן ֹוָלעת ממנשה, דעוןג פרים,א הרמ בורהד מבנימין,

  סיפור). (עם גלעדיה ויפתח וישועה), בורהג סיפור (בלי

 מראש פויצ היה האם חלות?נ סדר פיל שבטיםה הנהגתב ורנותת ייתהה האם - עולהה השאלהו
 להנהיג? בתור, הבא מהשבט קוםי בכך, צורך היהי אם שראלי תא ושיעי שרא בא,ה שהשופט

 העברת נגד מרד יהה שכם), בעלי עם בברית( שושלת אביומ להקים בימלךא לש יסיונונ האם
  סדר.ה על השופטים ברצף רמזתנ כזאת פשרותא אבל וודאות,ב לדעת קשה הבא? לשבט השרביט

 דיוק?)ב מי (עם ישראל בני םע חריף בעימות למוניא נביא ומעיםש נוא טז)-אי י,( פרקה בהמשך
 – אדמ נדירה בלשון והתפייסות לתיקון,ו לתשובה כונותנ כח),-ט ב,( רמיהוי סגנוןב כמעט

  .ז)ט (י, ישראל" של) (=בסבל ֲעַמלּבַ  ה) (של נפשו "וִתקַצר
  

  

 ?היה משהו טוב ביפתח -שופטים יא 

 חריא השופטים. ימי של השני שלבב עוד קמו אל וגדעון, ברקו בורהד הוד,א מוכ גוליםד מנהיגים
 הרקע כיפתח. שופט הנהגתמ עוד נופתע אל כבר דעון,ג לבית אחיםה לכ שחיטתו אבימלך

 בגלעד, אזורה של שםה ואה יחידה 'טוב'ה ֵריקים", אנשים" יפתח חבורת מפוקפק, המשפחתי
 התורה, לדבר (בניגוד דרנ להפר אפשר שאי אמיןמ הוא יכ ִּבתֹו, תא קריבי ואה פרקה ובסוף

 דבר. מסתיר יננוא והתנ"ך להלכה). בניגודו ל; במדבר

  ביפתח? בו ובט היה זאת בכל מה

 הזכות על גןה ובה חבר,ל דעי ואה מוןע ניב מלך אל גאה איגרתו וידע, למד ואה כהיסטוריה תורה
 השבת של שלוםל העמונית תביעהה מול גלעדים,ה שראלי בטיש לש המוסריתו ההיסטורית

 ישראלי כנאום בימינו, או"םב כזה אוםנ לשאת פשרא ליםק שינוייםב כבושים'.ה 'השטחים
 רוח ליוע ייתהה יגרתהא אחרי בקרב. יהה השופטים בימי עיקריה המבחן ולםא ומוסרי. היסטורי

 מאד" גדולה "מכה עמון בני תא ולהכות מלחמה הנהיגל וידע ונתן),י כתרגום בורה;ג =רוח( ה'
  לג). (יא,

  התנכית. בהיסטוריה נכבד מקום לתפוס כדי כךב היה די

 כה השנה (ראש עולם" מ"ַקֵלי היהש מנהיג של דמותומ התעלמו אל התנך, עקבותב ז"ל,ח אולם
 או הנדר, את לו שיתיר והןכ נמצא ולא והן,כ בעצת אלש לאש ךכ לע שהק יקורתב ומתח ב. עמוד
 ומזקני מיפתח מדול זה, כל עם א). עמוד ד (תענית ה' רצוןכ עולה קרבןב תוב תא פדותל ול יורה

 "יפתח – אחרת אין יכ פשוט ראויה, בלתי נהגהה עם השליםל וצריך הבריר יןא לפעמיםש גלעד,
  שם). השנה (ראש בדורו" כשמואל בדורו

 בפרק האסון, בעומק יתגלה ואבימלך) גדעון אצל (כמו השופטים בהנהגת הגדול המשבר אבל
  הבא.



  

  

 יפתח ממשיך להכות -שופטים יב 
צה להיות שותף למערכה, תגובתו של שבט לוחם שר -בשונה מגדעון שהבין ללבם של אנשי אפרים 

 והמחיר כבדיפתח גוררת את העם למלחמת אחים. 

 גם היה כך למערכה. הםל קראו שלא הרעיון תא לסבול כלוי אל אנשיוו וחם,ל בטש יהה אפרים
 לש הסופית בהכרעה כבוד של מקום הםל ונתן לפייסם דעי גדעון ולםא ),ג-א ח,( דעוןג אצל

 יוסף, בני בתוך םאחי מלחמת פרצה כך רגיע.לה היה כולי ולא שות,ק דיבר פתחי ואילו המלחמה,
 מעבר שופט הנהגת קבלל רצו לא גם פריםא שאנשי אדמ ייתכן כבוד'.' לע מנשה.ל פריםא בין

 וניסו מזרחית,ה מנשה נחלת בתוך התגוררוש אפרים ניב שילמו כבדה מחירה תא זרחה.מ הירדן
 השונה). מבטאם כשנחשף( הירדן על נשחטוש עד ),ה-ד( כפליטים להימלט

 אמרוו אפרים, בבני טבחה על וראנ עונשכ ),ז יב,( לעד"ג "בערי יפתח קבורת את פירשו חז"ל
 פרשה רבה (בראשית ממנו חרא חלק נקבר קוםמ ובכל ונים,ש במקומות נשרו יפתח לש שאיבריו

  ג). ס,

 דעתו על להעלות יכול לא עולם אדוןכ בה' מאמין אישש משפט פתחי כתב מון,ע ניב מלךל באיגרת
 אותו מפנינו, הינול-א ה' ורישה אשר לכ אתו יָרש,ת ותוא להיךא מֹושּכְ  יֹוריש אשר את "ֲהלֹא –

 הירדן, מעברות על הטבח עם אחיםה מלחמת ואת תֹו,ּבִ  הקרבת תא זהל וסיףנ ד).כ יא,( ניָרש"
  סובבת.ה עמונית-המואבית בתרבות ישראליתה הטמיעה ומקע את וכיחמ יפתח וסיפור

 ילֹוןֵא  דעתי,ל הגלילית,( לחם-ביתמ ִאבָצן – קטנים''ה שופטיםה של הסדיר פעולתם המשך
 משבר לע במעט לכסות יהה יכול - שומרון) מערבב קדומיםל =מדרום( ִּפרָעתֹוןִמ  בדֹוןעַ  מזבולון,
 גם לחדור ויתחילו במערב פלשתיםה יתחזקו כאשר לש.ח היה יצוניהח איוםה ודע לכ ההנהגה

 בזמן קרסה ברכ באמת שופטיםה שהנהגת תבררי מזרח,ב העמוני האיום םג יחזור ובמקביל להר,
  האחים. ומלחמת יפתח

  

  

 מה שלימדה אותנו אשת מנוח -שופטים יג 
ב. להתגלות אלוהית ישירה מגיבים רוב האנשים בפחד גדול. כך הגיב מנוח ולפניו גדעון, הגר ויעק

 ?ואיך הגיבה אשת מנוח כשנגלה אליה המלאך

 ה' לאךמ כולו. במקראו ופטיםש ספרב גדולותה דמויותה אחת יאה נמסר, לא ששמה מנוח, אשת
 לאישה המלאך נגלה נוספת, נחיהה וביקש ביןה לא נוחמ אשרכ םג ליה,א ווקאד התגלה
 אין כ)-יג ,ו (במדבר בתורה העיקר. את ול אמרה לא אשתוש לומר, שי נוחמ לש להגנתו בשדה.
 יהיה ייוולדש הבן בלא זרו".נ מיי מלאת" יוםב חדמיו קרבן להקריב חייב זירנ וכל עולם, נזירות

 מזה ה). יג,( פלשתים" מיד ישראל תא להושיע ֵחליָ  "והוא - לעולםו בטן"ה ןמ הים...ל-א "נזיר
 מותי והוא שלמה, ישועה להביא זכהי לא לה מיועדה שהבן רתה,ה טרםב ודע אישהה הבינה

 להבין. יכול אל ומנוח מותו", וםי "עד בכאב האמר לכן במלחמתו.

-א (מלאך) יכ נמות "מות ואמר: דעון),ג (כמו וותמ חדפ נוחמ תמלאה מלאךה סתלקותה במראה
 פשםנ הצלת על התפלאו ל), לב, (בראשית עקבי וגם יג) ז,ט (בראשית גרה םג ב).כ יג,( אינו"ר להים

 יליםמ ואמרה הבינה בחכמתה נוחמ אשת רק צלתם.ה למקום יוחדמ שם קראוו כזה, ממראה
 לא וכעת אלה, כל את הראנו לאו ומנחה עלה ידנומ לקח אל להמיתנו, 'ה פץח לו" מופלאות:

  כג). (יג, כזאת" השמיענו

 להים-א ידבר כי ראינו הזה היום" - סיני רה במעמד שירהי בהתגלות שראלי ניב למדוש סודה זהו
 בא לא 'ה - שהמ את ושלחו מוות רדתח אחוזי היו ועדיין ג),כ-כ ,ה (דברים חי..."ו האדם את

     חיים. תורת לנו לתתו אותנו לצוות אב ה' להמיתנו,



 ("הכל הכיפורים יום לחמתמ בפרוץ נשבר כמעטש הטוב לחברו אמר "לז מיטלע הודהי הרב
  .'מנוח אשתמ אמונה קצת נלמד הבה' – אבוד")

  

  

 סוף עידן השופטים -שופטים יד 
 ו שבטים, מי נטמע ומי לא נטמע. סיכוםאז מה היה לנו כאן. כמה שופטים, מאל

  ).ד (יד, בישראל" ֹמשלים םפִלשתי ההיא "ובעת
 לוחם היה שמשון ֹכה, דע המושיעים לשופטים ניגודב עמוק. שפלב ופוס לא גיעה שופטיםה משטר
 טו; ,(יד 'כבוד' על באש שלמות שפחותמ שרפו הם להם.ש בשיטות םבפִלשתי נקוםל ידעש גרילה

 אבל ה). (טו, זית" רםכ ועד קמה עדו "מגדיש ועריםב ועליםש זנבותב הםל רףש משוןוש ו), טו,
 "ִנלַּכד דבר של ובסופו מידם, שראלי בני את חררש ולא פִלשתי,ה העול תא רקפ אל שמשון

 כ). ד, (איכה ִּבשחיתֹוָתם"

 ךא יב),-יא פרקים (לעיל, מזרחב מואבית-העמונית תרבותב דתית-תרבותית מיעהט שיקף יפתח
 גויי של בתרבות תיתד-תרבותית טמיעה יקףש שמשון ימיו.ב שועהי לחוללו נצחל צליחה אתז בכל
 ָהֲעֵרלים" "מפִלשתים אישה קחל הוריו של וחםר למורת אמת.ב נצחל בלימ מערב,מ באוש הים
 שמעאלי ושבטי העמוניםו (המואבים כוחו כשל שלישיתב א). טז,( בעזה ונהז עוד ךכ ואחר ג), (יד,

 המשטרה כוחות חלוטין).ל שונה תרבותי עולםמ שבאו יםה וייג רק – ֵרליםעֲ  יוה אל ומדָין
 המעצורים וחסר הכוח בר הבודד הישראלי לוחםה אחרי )כ טו,( נהש שריםע דפור הפִלשתיים

 שדלילה עד התאהב, בהן פִלשתיותה הנשים ברשת הפילול ושוב ובש וניסו טחונם,בי תא שערער
  את.ז עשתה

  ופטים:ש בספר 12-ה שופטה דן, משבט שמשון
 מנפתלי. אבינעם ןב ברק עם אפרים הרמ דבורה בנימין.מ גרא ןב הודא יהודה.מ נזק ןב עתניאל

 ָצןִאב הגלעדי. יפתח הגלעדי. יאיר יששכר.מ ּפּוָאה בן ֹוָלעת שכם). עליב םע ואבימלך( מנשהמ גדעון
ני. ֵאילֹון דעתי).ל (הגלילית, לחם מבית   שומרון). (=מערב מפרעון ֵללִה  בן בדֹוןעַ  הְזבּו

  אבימלך). ובלי ברק עם( שבטים 11-מ ברק), ליב אבימלך, עם( שופטים 11

  

  

 הקוד האתי של הלחי -שופטים טו 
בשנות השואה באירופה התפלג האצ"ל בארץ, והתארגנו לוחמי הלח"י למלחמת גרילה פעילה 

 ?הבריטי. ואיך זה קשור ללחי החמור של שמשוןונועזת נגד ראשי השלטון 

שת  את הביןל כדי בכך די פלשתים.ל ולהסגירו משוןש את אסורל רדוי יהודה"מ ישא לפיםא "ש
 שיתע זאת ומה פלשתים, בנו ְשליםמֹ  כי ָיַדעָת  ֲהלֹא" בישראל: 'שופט'כ משוןש לש מדויקה מעמדו

 ולהרוג פִלשתים,ה ולמ בדול התמודדל וחוכ על סמך כי להסגרה הסכים שמשון יא). (טו, לנו"?
 ברור לפגוע. וכןמ היה לא להסגירו רצוש באחיו קר טז), טו,( חמור"ה ִּבְלִחי" יש"א אלף" מהם

 השלטון מול ותםא וסיבך סיכן הוא כי ,הגיבור שמשון תא להרוג םג סוגליםמ יוה הודהי שאנשי
 ייפול ולא בצמא מותי שלא 'ה אל תפללה םש ,חי"לֶ  "רמת שמשון קרא ניצחוןה למקום  הפִלשתי.

 יט).-יז (טו, מים ול ובקעו נס ול נעשה לחיב המכתש מןו ָהֲעֲרלים", "ביד

 פעילה גרילה למלחמת לח"יה לוחמי התארגנוו בארץ, אצ"לה תפלגה אירופהב שואהה בשנות
 הלח"י לבן').ה פר('הס יהודים לתלהצ הארץ שערי גירתס בגלל בריטיה השלטון אשיר נגד ונועזת

 ידי על ועונו נתפסו ח"יל חברי סכנה. בו ראהו אותו חריםה ארץב יישובב וחלטמ רובו בודדמ היה
 עקב הודים.י שוטרים שני וגם ריטיים,ב שוטרים ריגתבה גיבוה ח"יל לוחמיו בריטית,ה המשטרה

 נעצרו, הלח"י פקדימ במקום. להורג והוצא לח"יה מפקד טרן)ש (אברהם יאיר'' נתפס הלשנה,
  התפרק. כמעט והארגון

 כשנתיים הגחלת. על ושמר סבא-כפר בפרדסי הסתתר ללח"י, כשהצטרף 15 בן היה כהן יהושע
 רב מוקש בארץ. ששלט הבריטי בנציב התנקשות ניסיונות על כהן יהושע פיקד 'יאיר', רצח לאחר



 גם שם שעמדו מפני כהן, יהושע ידי על הופעל לא מאנשיו, ורבים הנציב את מחסל שהיה עוצמה
  יהודים'. להרוג מוכן הייתי 'לא - בזמנו לי אמר וכך רבים, יהודים

  

  

 מה שהפיל את שמשון -יהושע טז 
שמעתי נערים בני ישיבות מתלהבים רוקדים ושרים את תפילת שמשון האחרונה ולא הבנתי איך 

 ?הם שמחים על נפילתו. האינכם מבינים את גודל הכישלון

  תחומים: בחמישה משוןש של כוחו היה ורב גדול
  כוחו. סרו שגולח עד שערותיו, בנזר

  עזה. שערי דע ובגבורתו, הפיסי בכוחו
  בזנבות. בוערת שא עם שועלים 003 עד המציא,ש המדהימות בתחבולות

  אריגה.ה ומסכת היתד עד הדבשו מהאריה לבו,מ שבדה עסיסייםה ובסיפורים בחידות
 בהם, הנקמה שערי תא בפניו תחהפ הפִלשתים, לש ולמםע תוךל אותו שהכניסה הנשים ובתאוות

  בסוף.ל אותו שהכשילה דלילה עד
 להפילו? עלולה נשיםה שתאוות שמשון, ביןה לא איך

 בתוך הפלשתי והאורב בדים, יפוריס לדלילה סיפר עמיםפ שלוש כוחו.ב חלוטיןל טוחב יהה הוא
 לדלילה ועגל משוןש תא אהר יכ ק,משות במסתור האורב ותרנ פעמים שלוש החדר.
 בשעת" ב): עמוד ט סוטה( בתלמוד ז"לח אמרו - טז) טז,( מות"ל פשונ ִתקַצרוַ  "ַותַאלֵצהּו, ולהם.

 חרא הלך "שמשון שם): (במשנה ז"לח אמר עודו מתחתיו". שמטהנ תאווה)ה =בשיא( יאהב גמר
 ֵמעליו" ָסר ו"ה' ערותיו,ש נזר תא לחהגי המינית התאווה יניו".ע את פִלשתים יקרונ לפיכך עיניו,

  כ). (טז,

 כח) (טז, האחרונה משוןש תפילת תא ושרים וקדיםר תלהביםמ שיבות)י בני( עריםנ שמעתי
 פלשתים במותו שהמית פנימ רק נפילתו, על מחיםש הם יךא הבנתי לאו יניו,ע שתימ חתא לנקמת

 הבינוש המוסרי, לקחה תא כישלון?ה דלגו את מבינים האינכם ).ל (טז, בחייו אשרמ יותר רבים
 מן ונזהרים במשנה, חז"ל בריד את ומשננים וקדיםר אתכם ראהנ משון?ש ביןה לאו חז"ל,

  עולם. גדולי גם הפילל שעלולה המינית, התאווה

  ישראל. מדינת של והבניין ותוהֵחר העצמאות לאא שלנו, נקמהה היא משון'ש 'ברירת לא

  

 לא התכוונתי -יהושע יז 
מיכה והנער הלוי, וכך גם בני ישראל שחטאו בעגל, בסך הכול חיפשו את קרבת השם. אז איך זה 

 ?שיצא להם כל כך גרוע

ד), בדומה -מיכה, וגם הנער הלוי, היו עובדי ה', ובכל זאת עשה לו מיכה "פסל ומסכה" (יז, ג
כ). -תרפים" (יח, ידלנאמר על העגל בספר שמות (לב, ד, ח; "עגל מסכה"), ובהמשך גם "אפוד ו

ם שאלו בה', וענו ד, יג); הם ג-ברור, שהם הקדישו לה', ֵּברכו בשם ה', וציפו לטוב מאת ה' (יז, ג
 .ו)-תשובה בשמו (יח, ה

 ?איך אפשר להבין זאת

האנשים המתוארים נראים תמימים לגמרי, ולא עשו דבר להכעיס, ולכן לא סביר שבעיניהם 
 .פסליםהייתה עבודת ה' ממש כעבודת 

 במוזיאון לדוגמה כזה אחד יש, מיום שראיתי בעיַני פסלי אלים יצוקים ניצבים על גבי שור (= עגל
הבנתי עד כמה צדק ריה"ל (כוזרי מאמר א, צז), שטען  (הכניסה באולם בירושלים, המקרא ארצות

ת לב, ה). כי "חג לה' מחר" (שמו -כי רוב עובדי העגל התכוונו לשם ה', וכך הלוא הכריז שם אהרן 
העגל היצוק עצמו היה רק בסיס, ובני ישראל לא העמידו עליו פסל, אלא רצו להאמין שה' הבלתי 

נראה ניצב עליו ושוכן עליו, לפי רצונם ואמונתם. ברור, שהסוגדים לעגל עצמו היו עובדי עבודה 



ראל'), אבל רוב זרה (כמו מי שחושב שבבית מזוזה שוכן איזה כוח מסתורי, ואיננו יודע 'שמע יש
 .בני ישראל היו עובדי ה' גם כאשר ראו בעגל כעין מקדש, לה' הבלתי נראה

אם היה מיכה מעובדי ה' התמימים, יש להניח שגם הפסל שלו היה רק בסיס יצוק. שעליו, כך 
קל שהאמין, ה' ניצב, או שוכן. אולם, תורת ה' אוסרת על כך בתוקף, אולי מפני שזה כל כך גבולי, 

 .אלהי מסכה לא תעשה לך" (שמות לד, יז)" –ת ולהשתחוות לעגל עצמו לטעו

  

  

 כל הדרכים מובילות אל מיכה -יהושע יח 
עשן העבודה הזרה מבית מיכה היה מתערבב עם עשן עבודת ה' שבשילה הסמוכה. מדוע חס ה' על 

 ?פסל מיכה

 שבא לוי,ה נערה םג צפון.ל מדרום הראשית הדרך לע אפרים, הרב ברובו תרחשה הזה הסיפור
 מקריית שבאו דן משבט הלוחמים אותמ שש וגם ן,ד מבני מרגליםה משתח םג הודה,י חםל מבית

 היה היכן לשם. להגיע מראש התכוונוש מפני ולא פונה.צ במסעם יכהמ לבית גיעוה ולםכ יערים,
 מיכה? בית

הלש ממערב) אחר, (ובנוסח ִמָגֵרב" אומרת: )ב עמוד גק (סנהדרין הגמרא  שןע היהו מילין, ג י
ה),ש במשכן( המערכה  (את דוחפול השרת מלאכי בקשו זה.ב זה תערביןמ יכהמ סלפ עשןו י

 או הבינה הגמרא דרכים". עובריל מצויה ֶשִּפתֹו ו,ל הניחו קב"ה:ה הםל אמר – עולם)ה ןמ מיכה,
ה, למשכן רובק היה יכהמ בית פיהל מסורת שמרה  נעצרים דרכים שעוברי במקום מערב,מ שי

  לאכול.

 בשלוחה ג'ראֶּבה, בשם חורבה בשעתו מצא )821 עמ' הודה,י רץא בספרו( "לז לייןק מואלש פרופ'
ה,ל מערבית ק"מ 4-כ בונה,ל מעלהל מדרום -"מבית ראשיתה הדרך על לבונה עלהמ ובתחתית שי

 יום מהלך – קטן ןמעיי ליד קדומים, סודותי על דרכים) =תחנת( חאן מצאנ יט) כא,( שכמה" אל
  מירושלים.

  ותלמודית. קראיתמ בגיאוגרפיה יפה פרק

  מיכה? פסל על חס 'ה מדוע - השי משכן ולמ מתחרה יהה מיכה בית
 ללינה), (וגם לסעודה שם זוכים דרכים עובריש הדרכים, תחנתב ורחיםא מכניסיכ כותםז מפני

  ה'. עבודתל כשכוונתם בידם, ליאלי חטאש הבינו ולא היו, מיםתמי שאנשים פנימ גם ואולי

 נחלה לממש צליחוה שלא אחרי בצפון, חלהנ לכיבוש דרךב אלימות,ל מימותת פכוה ןד בטש בני
 של העגלים חטאב חשובה ולנקודה ישראל, לש הצפוני גבולל הפכה צפונית,ה ןד יפו.ל ירקוןה בין

  ).ל (יח, הארץ" ְגלֹות וםי "עד ישראל, לכותמ מפלג בט,נ בן ירבעם

  

 מי מכיר את העיר -יהושע יט 
רגע לפני שהפכה לבירת ישראל לעולם, הצצה קטנה אל "עיר היבוסי הזאת" שלא ממש עניינה אף 

 אחד
  

 יהודה חםל מבית הקדומה הדרך ברהע ירושלים, דרוםב הנציב רמוןא יילתט לש מערביה בקצה
 שהפכה ְיבּוס"," תא יטבה םרואי גם משם פרים.א ולהר פול), לא =תל "גבעה"( בנימין לגבעת
 ֵמָרֹחק" המקום "את ברהםא ראה שם הבית. רה ואת יום),ה עד( וד'ד 'עירל בותר ניםש כעבור

 ז"ל. אליצור יהודה פרופ'מ בצעירותי שם שלמדתי פיכ נעריו, תא השאיר שםו ),ה-ד ב,כ (בראשית
 פרים,א הר אל הודהי לחם מבית בחזרה נערוו פילגשו םע האיש לךה זו בדרך

 עיר אל וָנסּורה נא לכה אֹדניו: אל הנער ויאמר מאד, ַרד והיום ְיבּוס ִעם "הם – יום של בסופו
 ֵהנה, ישראל מבני לא אשר נכרי עיר אל ָנסּור לא אֹדניו: אליו ויאמר בה; וָנלין הזאת הְיבּוסי



 באזור שעוברת הדרך מן לרדת צריכים היו היבוסי לעיר להגיע כדי יב).-יא (יט, גבעה" עד ועברנו
 ישירה עדות מקבלים אנו האלה הפשוטים בדברים צפונה. וממשיכה היום, של שכם ושער יפו שער

 ולא ישראל, מבני בה היו שלא נכרית, עיר השופטים. מתקופת הזאת" היבוסי "עיר על נדיר ומבט
  הזאת". היבוסי יר"ע וביניהן בנימין, וגבעת יהודה לחם בית אז. של ישראלית בעין חשובה הייתה
 עם ויהודה הנכרית, מיבוס בהרבה גרוע לסדום, בדומה בפילגש, בנימין בני אז נהגו האסון, לגודל
  אחים. מלחמת בנימין נגד נלחם השבטים שאר

 השבטי עולמם בתוך חיו שראלי שבני זמן לכ ובנימין. הודהי נחלות בולג לע ושבתי ירושלים
 הודה)י לחם (מבית ודד שקם שעהמ קר שובה.ח ייתהה אל ירושלים כיום), בלשוננו ('מגזרים',

 א), עמוד בי (יומא לשבטים" נתחלקה לאש "עיר רושלים,י הפכה מלכה,למ שבטיםה תא ואיחד
  .לעולם ישראל לבירת

  

 שמישהו יעשה כאן סדר - כא שופטים

 אין הםה בימים" :האנרכיה - אחיםה מלחמת - גבעהב פילגש - פונהצ דן בטש נדידת - מיכה פסל
 נראה הספר, סדר לפי כד). א,כ א; יט, א; ח,י ו; יז,( עשה"י עיניוב ישרה ישא ישראל,ב מלך

 כנראה לשבט שבטמ ההנהגה העברת םג השופטים. שטרמ ריסתק חריא אהב אנרכיהה שתקופת
 ן,הירד במעברות יפתח חים,א מלחמות שתי רצופ הגדולים, מושיעיםה ובמקום צמה,ע את מיצתה
 בגבעה. ופילגש

 בתורה' ומאוחר וקדםמ 'אין בשיטת לקרוא ישו הפוך, יהה סדרה ולם'ע סדר' דרשמ פיל אולם
 חריף כמשבר השופטים, מיי בתחילת ווקאד ייתהה אנרכיהה תקופת - )ב עמוד ו (פסחים

 יההאנרכ פרקי את גם ג),-ו ב (שופטים רוחני משברל לצרף ישו ויהושע, שהמ מות יאחר שהתחולל
  כא).-כ-יט יח;-(יז

 מיכה סלפ את דן) (בני הםל "וישימו - עולם' סדר' ירושפ תא חזקיםמ פרקיםב חדיםא רמזים
ה"ב להים-הא יתב יותה מיי לכ שה,ע אשר  בתחילת צפונה נדד דן שבט זה, פיל לא); (יח, ִש

ה,ב המשכן קמתה עם ההתנחלות,  ואפילו ,מז) (יט, יהושע ספרב אחד באזכור תמךנ וזה שי
  כב). לג, (דברים משה בברכת

 – אל-ביתב כך ואחר במצפה, חילהת התכנסו אלישר ניב נימין,ב גדנ אחיםה לחמתמ בפרשת
 כח);-כז (כ, ..." פניל ֹעֵמד אהרן בן לעזרא בן פינחסו ההם; ימיםב להים-אה ריתב רוןא "ושם
 םש היה 'ה שארוןכ כה),-בכ (א, יוסף בני ידב אל-בית של יבושהכ לתקופת תאיםמ זה סיפור

 ימי סוף לע הפרשה את (המפרשים שופטיםה ימי תחילתל מתאים נחספ לש ילוג גםו עמהם,
  נים).ש מאות של מופלגת יםימ אריכות פנחסל מייחסים השופטים

  השופטים. נהיגותמ קריסת עם ישראלב משלו ִלשתיםפ הדעות, לכל

  

    



  שמואל 
  

 תפילה איננה תחנון -שמואל א א 
פילה באה מהשורש פלל, גם המילה פלילים. וזהו אחד החידושים המפתיעים שלמדנו מחנה ת

 בבואנו לדבר עם היושב במרומים

 דין שמשמעו 'פלל', משורש באה פילהת – י) א,( ִתבֶּכה" ָבֹכהּו ה' לע תתפללו פשנ ַרתמָ  "והיא
 היא פילהת רכים.צ קשתב לא גם חסד, קשתב ולא 'תחנון', יננהא תפילה כן,ל ('פלילים'). ומשפט

 ה' "דרך לשמורו לפניו לעמוד אדם בנימ תובע ואה ארץ'.ה לכ שופט' פניל שפטיתמ התדיינות
 משפט, ודרש ה' פניל עמד כאברהם ואדם ה).כ-גכ יט, ח,י בראשית( משפט"ו דקהצ לעשות

 שרא יִקםהצד "למען... רשעים ערי הצילל צדקה ביקש גםו רשע", םע "צדיק מיתי לא שחלילה
 הראשונה. התפילה הייתה אתז – ְּבִקרּבּה"

 ראויה איננה אםו לו, ראויה היא םא יא) שם,( אנשים" "זרעל התפללהו חקה),צ ולא( כתהב חנה
 אותו אתן ואני לי, יתןת אתה לי, מגיע לא אם' חייו. ימי כלל לה' נזירכ הקדישול דרהנ יאה לו,

,אֲ  ֳעניּבָ  ֶאהִתר ָרֹאה םא ת,-ו-א-ב-צ ה'" – אליך' , את שכחת ולא ְזַכרַתניּו ָמֶת  וָנַתתה ֲאָמֶת
  ראשו". על יעלה לא מֹוָרהּו חייו, ימי לכ לה' ּוְנַתתיו – נשיםא זרע ַלֲאָמְת

 את גםו זו, בתפילה ה' שם של ראשוניותה את גם יטבה דייק ב) עמוד אל ברכות( לעזרא ר'
 עולמו את הקב"ה בראש "מיום – הקדשהה בנדרש יתורלוו בניגוד דין,ה מצד המרומזת הדרישה

 עולם! של ריבונו קב"ה:ה לפני חנה אמר נה...ח שבאתה דע ת",-ו-א-ב-צ ה'" קראוש דםא יהה לא
  אחד?". בן לי תיתןש בעיניך קשה עולמך,ב שבראת באותצ צבאי מכל

 והמחאה משפט,ו הצדק מתוך ה' לפני העמידה כותז – לנוש התפילה מודיע שני םה וחנה אברהם
 חלל את ממלא שלה הוויתור נדרו רומזת, רק יאה הצודקת רישתהד שאת קרה,ע שהא לש העדינה
  להישמע. שחייבת בתפילה, העולם

  

  

 מה שהשאירה לנו חנה -שמואל א ב 
 מרחם חנה נולדה גם המלכות וגם התפילה. ומבנה תפילתה המיוחד מעיד על כך

 כלול שאול שהשם( שמואל תא לדהי נהח וד.ד לש תפילהה מזמורי נולדו חנה של השירה מתפילת
 וגם המלכות גם נולדה נהח מרחם - דוד את גםו שאול תא םג מלוכהל משחש נביאה בתוכו),

 התבל תשתית משיחו". קרן "ְוָיֵרם תפילתב וחתמה ", ה'ב קרני רמה" שירתב תחהפ נהח התפילה.
 קדפ שה' עקרות, נשיםו ואביונים ליםד שועתי יאה םבעול ה' למלכות התשתיתו הסלע, צוקי הם

 ארץ"). (="ְמֻצֵקי מצוקתםמ אותם וחילץ אותם

 – המוריה ארץ בספרו, (מובא "לז נון-בן יחיאל "רד מורי, אבימ למדתי זאתה שירהה בנהמ את
    ):415 עמ' ולשון, מקרא פרקי

  ַוּתֹאַמר  ַחָּנה ַוִּתְתַּפֵּלל

  ה') (ישועת

  ַּבה',  ַקְרִני ָרָמה                                                ַּבה'  יִלּבִ  ָעַלץ

.  ָׂשַמְחִּתי ִּכי                                        אֹוְיַבי ַעל   יּפִ  ָרַחב   ִּביׁשּוָעֶת

, יןֵא  ִּכי     ַּכה'  דֹוׁשָק  ֵאין   ֵהינּו.-אּכֵ   צּור ְוֵאין                        ִּבְלֶּת



  ָההְּגבֹ        ַּתְרּבּו ַאל

  ִמִּפיֶכם, ָעָתק ֵיֵצא                              ְגֹבָהה         ְּברּוְתדַ  (ַאל)

  ֲעִללֹות. ִנְתְּכנּו   ְולֹו                                    ה'   ֵּדעֹות ל-ֵא  ִּכי

  ה') (עלילות

  ָחִיל. ָאְזרּו  ְוִנְכָׁשִלים      ַחתים) ֶקֶשת =גיּבוֵרי( ַחִּתים ִּגֹּבִרים ֶקֶׁשת

  (לרעוב), ָחֵדּלּו ּוְרֵעִבים                             ָּכרּוִנְׂש  ַּבֶּלֶחם  ְׂשֵבִעים,

  ֻאְמָלָלה. ָּבִנים ְוַרַּבת          ְבָעהִׁש  ָיְלָדה ד)עַ  (=ֲעֶקֶרת הֲעָקָר  ַעד

  ַוָּיַעל.  ְׁשאֹול מֹוִריד                                       ּוְמַחֶּיה ִמיתמֵ   ה'

  ְמרֹוֵמם. ַאף  ַמְׁשִּפיל                                  ירּוַמֲעִׁש  מֹוִריׁש  ה'

  ֶאְביֹון, ָיִרים   ֵמַאְׁשֹּפת                                     ָּדל  ָעָפרמֵ  ֵמִקים

  ִחֵלם,ַינְ    ָכבֹוד ְוִכֵּסא                                ְנִדיִבים םעִ   ְלהֹוִׁשיב

  ה') (מלכות

  ֵּתֵבל.  ֲעֵליֶהם ַוָּיֶׁשת                                ֶאֶרץ ְמֻצֵקי  'ַלה ִּכי

  ִיָּדּמּו, ַּבֹחֶׁש  ּוְרָׁשִעים                             ִיְׁשֹמר  ִסיָדוחֲ  ַרְגֵלי

ֹ  ִּכי                                                  ִאיׁש. ִיְגַּבר  ְבֹכחַ  אל

    ַיְרֵעם, ַּבָּׁשַמִים  (=עליון) ָעָלו    אויביו) =יישברו( ְמִריָבו ֵיַחּתּו  ה'

  ָאֶרץ, ַאְפֵסי ָיִדין   ה'                                                

  ִׁשיחֹו.ְמ  ֶקֶרן  ְוָיֵרם                               ְלַמְלּכֹו  ֹעז ְוִיֶּתן

  

  

 רבן יוחנן בן זכאי הראשון -שמואל א ג 
ה נביא צעיר,  בלי שום מחויבות לפוליטיקה המושחתת ולסמכויות הקיימות, צומח במשכן שי

 שיוכל להנהיג את ישראל אחרי חורבן המשכן שחולל, ובלי משכן בכלל

 םה קרבן כלמ ה'ל מקודשתה ראשיתה את - נהנתנית בשחיתות התחילו ליע בני של החטאים
 לשיאו הגיע השחתה,ב שהתחיל מה הקודש. תא חיללו זהוב וחם,ר לע עולהה כלכ עצמםל לקחו

 של מבניו רפהח וקיבלו קדושה שביקשו שיםנ מועד", הלא פתח ַהֹצְבאות" שיםנ לש ינימ בניצול
 ניסיוןב בבניו מחהו ודרנית),מ תתקשור בלי (גם רינוניםה ואת השמועות תא שמע ליע גדול. כוהן

 איש של אונים חוסר בטאמ דבריו טון בלא לוהים,-הא משפטב הגנה הםל ישארת לאש לשכנעם,
 בדה.א כבר כ'מנהיג' ששליטתו זקן,

-א "איש של אזהרותיו מול דבר עשה שלא הזקן, לעלי המובהק הניגוד היה התמים הצעיר שמואל
 הטוב הוא "ה' - ידיים בהרמת הגיב שמואל הנער של זעזעתהמ לנבואה וגם לו),-כז (ב, להים"

ה וממשכן מעלי קיבל שמואל יח). (ג, יעשה" בעיָנו  שהסביר זה הוא ועלי טובים, יסודות כמה שי



ה. משכן את שתחריב להשחתה קשר שום היה לא לשמואל אבל לו. קורא ה' ש(מלאך) לנער,  שי
 הצמיח ה' הקיימות. ולסמכויות המושחתת פוליטיקהל מחויבות שום בלי אחר, ממקום בא הוא

ה ממשכן  – בכלל משכן ובלי שחולל, המשכן חורבן אחרי ישראל את להנהיג שיוכל צעיר, נביא שי
      הנביא. שמואל היה הראשון, זכאי' בן יוחנן 'רבן

 כדי בפרעה היאבקל ונשלח פרעה, בבית דלג משה דשה.ח בדרך פתחו תרח ביתמ יצא אברהם
 בו המשכן חורבן על נער,כ הראשונה נבואתו תא קיבל מואלש דשה.ח דרךל שראלי תא להוציא
 חדשה לדרך פטים,השו ימי סוף של אוניםה מחוסר שראלי שבטי את הנהיג הואו ֵשֵרת,ו התחנך

  המלוכה. עידן של

  

  

 אין קיצורי דרך -שמואל א ד 
קרבם, לא תועיל האמונה ולא הדבקות אם ישראל לא ראויים מבחינה מוסרית להשכנת כבוד ה' ב

 'והלהט 'הדתי

ה,ש שבמשכן הקודשים מקודש לקחנ ד) ד,( ת"-ו-א-ב-צ 'ה ריתב "ארון  את להכריע כדי י
 חריגה התיאור מתוך מתחתיו). נובע הירקוןש התל עין,ה (=ראש ֵפקאֲ  ולמ עזרה אבןב המערכה

 התקבלה ופעתוה ועצם ,למערכה וצאי יהה לא הברית' 'ארון ללכ שבדרך ללמוד כוליםי אנו הזה
 הפִלשתי. במחנה םג רבה ובהתרגשות בחרדה

 מלחמה' משוח כוהן' לובש היה ותםא ותומים, אוריםל רוןא לדעתי)( יהה שראלי במלחמות
 כח),-כז כ, (שופטים בנימין נגד מהבמלח כך המערכה. וךת בה' שאולל צורך שהיהכ )ו א,ל (במדבר

 אליו שחבר מאז דוד במלחמות היה וכך ט),י-חי יד, א שמואל( כמׂשמ במעבר שאול במלחמת כך
  כו). ב, א מלכים ב;י-ב כג, ;כ כב, א שמואל( הכוהן אביתר

 היה ודי ישראל', ת-ו-א-ב-צ והיל-א 'ה' לש ישירה התגלותכ התפרשה '"ה ריתב ארון" ופעתה אבל
 שההכרעה רק – קרה אמתב כךו דדים,הצ בשני חשבו כך מערכה.ה את להכריע דיכ הופעתו בעצם

  עמו. לאויבי ניצחון נתן 'ה – לישרא נגד הייתה

 מבחינה ראויים לא ישראל םא - רורהב ותשובתה זה,כ מצבב ראשונהל מדהע ישראליתה הנבואה
 עצמו המשכן הדתי'.' והלהט הדבקות ולא אמונהה תועיל אל בקרבם, 'ה בודכ השכנתל מוסרית

  האויב. בשבי ייפול צמוע הברית' ןו'ארו להיחרב, עלול

 יחזקאל,ו ירמיהו ואחריהם ומיכה, מוסע הושע, שעיהו,י פימ חורבןה בואותנ פניל ניםש מאות
 שום ברית', 'ארון וםש – שמואל נבואתב עתיק יותרה בסגנון דורותל סּוַּפרו עיקרון,ה קבענ כבר

  אסון. המחוללת היא וכומת תהמוסרי ההשחתה כאשר שראל,י עם את צילוי לא קדשמ או משכן

  ד).-ג כד, (תהילים ֵלָבב..." ַברּו ַכַּפִים קינ ה'?... הרב יעלה "מי

  

  

 ?דתיות יכולה להכשיל -שמואל א ה 
התפיסות הדתיות של היהודים והפלשתים המובאות בפרק, דומות. והן מה שכנראה הכשיל את 

 ישראל בקרב מול פלשתים

 אשור, של (כמו פלשת של הנוראים הניצחונות אחרי ינהל ה' ל,ישרא אויבי עם הדתי החשבון את
 להי-א "ארון וגם הפלשתים, בפי כעת נקרא שהוא כפי ב),-א (ה, להים"-הא "ארון ורומא). בבל

 ועל גאוותם על כבד מחיר ישלמו אליליהם עם והם פלשת, במקדשי ַיֶּכה ח),-ז (ה, ישראל"
 וגדל שניקר 'היתוש' כמו ישראל לעם יועיל זה אבל ).חזקים' יותר (='שלנו ה'דתית' פרשנותם

 בבונקר הצורר של התאבדותו וכמו ב) עמוד נו גיטין בגמרא, הסיפור (לפי טיטוס של במוחו
 בברלין.



 את ולמנוע לי,ע בני של ההשחתה את עצורל יכולנו רק לו  מדי. אוחרמ מידת יהה הז עבורנו
ה, הארון הוצאת  'קשת ליב (ורומא להםש עלובהה אלילותב שאריםנ פלשת מקדשי היוו משי

  ִמְלַנֵחם. רחוקה ,חורבננו ואחרי לעדינו,ב באויביו 'ה נקמת טיטוס').

 יהודה, בגבול שמש לבית םג הנוראה פלשת מגפת תא הארון ביאה איך קראנ כ)-טי ו,( באה בפרק
 אודמ דומות אןכ םג .ה' של המקודש' 'גבּולֹו את יןלצי שאמור בול',ג ל'מקדש ותוא שהפכו ברגע

 את לנו שהע הוא שמש, בית עלהי גבּולֹו רךד "אם - לשתיםפ שלו הודיםי לש 'דתיות'ה התפיסות
 ה'אלים' אחד אל מוכ ה'' ל'ארון ההתייחסות ).כ פסוק וולעומת ;ט ו,( זאת"ה גדולהה הרעה

  הקודש. חילול עצמה היא מקודש',' טריטוריאלי חוםת (כביכול) ול שיש הפלשתיים,

 נגד האינסופית מוסריתה גדלותה את ישראליתה הנבואה ראתהה עמייםפ בלא את,ז עכלל קשה
 עם את והכשילה ה'דתיות' כשלהנ שמש בבית גםו העזר אבןב גם - ווחותהר 'דתיות'ה האמונות

  ישראל.
  יים.ראו נהיה אם - נול העניק שה' צומהע זכות יאה ה' עבודת

  

  

 זה קרה באמת -שמואל א ו 

 הקמתו עם רבדים, קיבוץ ברח אידלין נתן לש במבטו ניםש לפיא חריא עלהו ףצ ארוןה מסע
 עם רבדים סביבתב טייל הצעיר' השומר' כחבר עצמאות.ה לחמתמ חריא פלשת',' שדותב מחדש

 בפלשת, שורשים – ומורשת (רבדים כתב כךו הסמוך, ִמקֶנה'' בתל יםשריד צאמ ידו,ב תנך
 ):31-39 עמ' תשס"ז, ירושלים

 סיפורי את יוקראת חזרתי בתל, סיוריםה מלבד מקרא?...ב זכרנ ואה אםה זה?ה מקוםה מהו
 של הגיאוגרפי היבטה את להבין יסיתינ הברית'... ארון' לש מסעה פלשתים...ל קשוריםה המקרא
 ומשם לגת מאשדוד לכוה בהן הדרכים תא בה חיפשתיו ,1:50,000 לש מפה רשתיפ הסיפור.
  שמש... לבית ולבסוף לעקרון,

 גבעה פסגתב עברה דרכי לפרד. תומהר בכרכרה סעתינ ורקש חלנ עברל זרחהמ ִמקֶנה'' מתל
 שנית: וקראתי התנך תא הסיירים מתיק וצאתיה שורק... חלנ לש מרהיבה נוףה לע המשקיפה

ך לכוה אחת ִּבְמִסלה משש בית רךד על בדרך הָּפרות "ַוִיַשְרנה  (ו, שמאול"ו ימין רּוסָ  ולא ְוָגעֹו ָה
  יב).
 לסטות בלימ ישר, הפרות הלכו הב המסילה נהה שראיתי: נוףל דויקמ יעודת פואא יהה לפני

 יאה עקרון, העיר שכנה 'מקנה' תלב נסגר. המעגל רחוק.מ הנשקפת משש ביתל מאלה,ש וא ימינה
  פלשתים"... ב"שדה ארון)ה (של האחרונה התחנה

 'ִמקֶנה' בתל מצאהנ חפירות, לש בותר ניםש כעבורו ,הארכיאולוגים את אחריו משך אידלין נתן
 חזקיהו שאחרי הימים ןמ עקרון', שר ָּפדי... ןב 'ָאכיש לש עברי), בכתב( לשתיתפ לכותיתמ כתובת

  יהודה. מלך

 לבין התנך בין ופלאהמ בהתאמה הפלשתית עקרון יהויז – עצוםה הישגו נוכחל נח אל ידליןא נתן
 אפשרו הברית', 'ארון את הובילהש הפלשתית עגלהה את יחזרש םג הוא – רהבחפי הממצא
  רבדים. בקיבוץ בתצוגה לראותה

  

 פרק מעורר השראה -שמואל א ז 
מאות שנים אחר כך, שימשה הִמצָּפה והכינוס שערך שם שמואל, למקור כוח ועוצמה לקרב אחר 

 בהיסטוריה שלנו

ה משכן וחורבן הברית ארון גלות של הגדולה הטלטלה  מאוחרים לחורבנות דמיון קווי בה יש שי
 אבל גדעון, ושל דבורה של לזו דומה שמואל, של נבואית להנהגה להסתגל נאלצו ישראל בני יותר.

 בתפילה ה' את לבקש למדו ישראל ובני שנה, עשרים סגור נשמר הארון ארון. ובלי משכן בלי
 'מקדש'. בלי ובתשובה,



 קרב לקראת ִמצָּפה,ב המוני כינוסו בזעקה,ו תפילהב 'ה עבודתל לבה כנתה נכר, אלהי הסרת
 סופת עם ויחד שראלי,י מארב לתוך נראהכ נכנסו נצחים,מ לש ביטחוןב לוע פלשתיםה הכרעה.
 האיזון והוחזר נראה),ה (ככל חורון בית באזורש במורדות מרדףב ניצחון ושגה ',ה אתמ רעמים

  לפלשתים. ישראל בין

 הציבו ך,כ אחר שנים אותמ למקדש. מניתז חלופהכ תולדותינוב עמיםפ מהכ ימשהש ההִמצּפָ 
 אחר שנה לאלף וקרוב מ), ירמיהו( ראשון בית ורבןח אחרי ִמצָּפהב חיקםא ןב דליהג תא הבבלים

 הכרעה קרב לקראת המקדש, ילולח בעת המקבי, הודהי בהנהגת ָּפהבִמצ חשמונאיםה תכנסוה כך
 ִמצָּפה,ב שמואל של כינוסה בין פתיעמ מיוןד שי ).46-59 ג פרק א מקבים( ווקיהסל השלטון נגד

 אחריוו ),13-23 ג פרק א מקבים( חורון בבית מקביה יהודה לש קרבה ביןל המרדף,ו קרבה ואחריו
 נפש תעצומות שאב מקביה שיהודה ברור כאשר ),1-52 ד רקפ (שם וסאמע קרבו מצפהב הכינוס

  מקבי.ה יהודה עבור השראה קורמ הפך ז א שמואל אחריו.ש ומהקרב שמואל של מהכינוס

הש חורבןו ארוןה גלות  והסלווקים; המתייוונים דיי על השני מקדשה בית חילולל קביליםמ י
 שנה לאלף קרוב המקבי יהודה לש לכינוס הדגם ואה וזעקה ילהלתפ ִמצָּפהב מואלש לש הכינוס

  למדי. דומות נראות והמרדף הלחימה יטותש וגם כך, אחר

  לניצחון. מתבוסה הפכה ב),י (ז, העזר" "אבן

  

 העם דורש מלוכה יציבה -שמואל א ח 
שמואל הזהיר בתיאור נבואי מפני חטאיה הצפויים של שושלת מלכותית, אולם בשלב זה כבר אף 

 אחד לא היה מעוניין לשמוע

 גללב לטונית,ש מהשחתהו מעריצות - וב המגולם החופש מרותל השופטים, משטרב מאס העם
 מלוכה דרש העםו – הנהגה ושלתש ובלי בועה,ק לוכהמ ירע היעדרב מובנהה יציבותה חוסר

 זאת, למרות שמיים. במלכות גיעהפ יש ובכך דור,ל מדור בועהק דםא לכותמ דבר,ה ירושפ יציבה.
 המקור י,בספר רחבהה (ראו העם רצון את מנהיג,ה-הנביא מואלש על כפהו העם, םע הסכים ה'

 יב). פרק קוק, רבה במשנת וסמכות שראהה – הכפול

 בצעד שמעון,ו יהודה שבטי עם חודשמ לאיחוד קרקעה את הכיןו שבר,ה ומקע תא ביןה שמואל
 להנהגה חתר ואה כך בדרום. הרחק ב), ח,( שבע" "בבאר שופטיםל בניו ניש ינוימ לש כתל מרחיק

 בהטייתו בשוחד מוסר,ה מבחןב כשלונ בניםה אולם שלו. משפחתומ שופטים של שושלתית
  הכישלון. על ולםכ ידעו המודרנית, תקשורתה לפני ניםש אלפי משפט.

 נרחב בגיוס עיקרב מלכותית, שושלת לש הצפויים טאיהח פנימ בואינ תיאורב זהירה שמואל
 בלא ).כפייה (=עבודות ֹוֵבד'ע ל'ַמס וגם שלטון,ה למערכות צעירותו צעירים לש מתחשב ובלתי

 קבועה לטוניתש מערכת - רצה שהעם מה דיוקב זה יכ העם. תא הרתיעל כלוי אל להא אזהרות
 – ראויים אינם בניו וכאשר מנהיג, לש במותו גם המשכיותו יציבות הב שיש ),ה ז,( גֹוִים"ה "ְּככל
  כסאו. לע יורשו את יושיב המלך

 תא דויקתמ נבואהב תארותמ ןה אולם ודוד, שאול ימיב התממשו לא מואלש של האזהרות
 שלמה אחרי המלוכה פילוגל לגרום עתיד מלךה לעבודת הגיוסו ורות,ד ניש עבורכ למה,ש מלכות

 לא הפִלשתי, הלחץ למול מיוחדב שלטונית, יציבות וסרח של דוחקתה בעיהה ולםא יב). א (מלכים
  והצפוי. הכבד מחירל להקשיב לעם אפשרו

  

  

 ש נבואותיש נבואות וי -שמואל א ט 
כאן אנו פוגשים לראשונה את "הנבואה העממית" שתופסת עד היום, כשהמוני עם נוהרים לבקש 

 חיים, בריאות ופרנסה. מתפרנסים מזה לא רע בכלל
  



 יכול אל שררה של רעיון שום לטונית.ש השחתה של יחר מכל חוקר הלךמ שקפתמ אולש בחירת
 את למצוא ניינוע כל החלש.ו קטןה מהשבט גבוה,ו טוב בחור שאול, לש בראשו לעלות היה

 ט). (ט, ָהֹרֶאה" ַעד" אותו יביא הז ורק אביו,ל שאבדו האתונות

 לשאול כדי התקופות בכל ליהא נהרו עם המוניש בישראל, עממית'ה הנבואה' תא וגשיםפ נוא כאן
 גם בוודאי מהם וחלק לה,כא אנשים תמיד ולידמ העממי צורךה ופרנסה. ריאותב חיים, ולבקש
  נכוחה. 'רואה'

 (ט, כסף" שקל "רבע מוכשר. ועץי או מנהיג מכל חותפ לא רוחני,ה כוחםמ ובט יד תפרנסוה םג הם
 ירבעם אשת שהביאה ג), ד,י א (מלכים דבש" ַבקֻּבקו לחם... עשרה" או אול,ש ערנ לש ידוב ח)

 של ברתיח-הכלכלי יפורהס הוז עיר. כלל ה'רואה' בבוא גיגיותח סעודות כמובן,ו השילוני, לאחיה
  היום. ועד מאז העממית', 'הנבואה

 שראלי כלל עם נפגשת היא אשרכ רק זו, ופעהת על נול ספריםמ מקראיתה הנבואהו תורהה אולם
 אולש כאשר כולנו, של אמהות להיות פכוה שנפקדו עקרות שיםנ כאשר שראל.י והיל-א 'ה ועם

 וקיבלה חולה, לדי על שאולל לכהה רבעםי שתא רכאש ישראל, על לוכהמ ומצא אתונות חיפש
 אחאב בית בעתיד כרוכות יוה ואלישע אליהו בואותנ וכאשר מלוכה.ה בית לע בדןא נבואת

  ישראל. וממלכת

 אבל בימינו), דרכה משיכימ (כמו ניסים פלאיב שלמות פריותס מלאל כלהי עממית'ה 'הנבואה
 ישא בעולם. ייעודוו שראלי ללכ לש ההיסטורי בסיפור ממוקדת תנךב לדורות שנכתבה הנבואה

 שלידתו נביא של מכוחו הראשון, שראלי למלך הפך לטון,ש לבקש עתוד קצה לע להע לאש פשוט
  חדשה. תקופה חוללו אמו ותפילת

  

  

 הטוב, הרע והאסון -יהושע כ 
לביעור  מדוע נכשלו התוקפים את בנימין פעמיים ונהדפו באבדות כבדות? הלוא הם יצאו למלחמה

 ?הרשע. ומדוע ה' לא עצר בעדם, אם ידע שייכשלו

 האחים למלחמת ילהוב ההתעללות, חריא הנערה לש ופתהג נתחיב צפייהמ מוסריה הזעזוע
 את להסגיר ומסרב לסדום, דומיםה מעשים על גןמ בנימין בטש םא שופטים.ה בימיש הנוראה

 חספנ לש מוסרית-דתיתה פיסתות יתתמצ זו רשע.ה לביעור למלחמה וצאיםי בנערה, המתעללים
 באבדות ונהדפו פעמיים, תוקפיםה נכשלו כן אם דועמ ח).כ (כ, הם"ה בימים" כוהןה לעזרא בן

 בעדם? עצר לא ה' ומדוע הראשונים, ימיםה על םג בה' אלוש הלוא כבדות?

 פילגש לבין סדום רשעת בין הבדליםה את ציין )ח יט, ראשיתב סדום; לפרשת (בפירושו הרמב"ן
 בטוחים היו לעדיוב שהתכנסו והשבטים נימין,ב שבט לע ייתהה רעה יעורב חובתש הוסיףו בגבעה,
 לא םה וגם תחילה, ַיעֶלה מי רק לאא המלחמה, עצם לע ה' תא אלוש לאש דע בצדקתם,ו בכוחם

 הנפש, עזי הלוחמים מין,בני ובני הטבע, דרךב המלחמה תנהלהה לכן גמרי.ל בעצמם ייםנק היו
 כוחה להם ניתן המלחמה, עצם לע ושאלו בתשובה, שבטיםה חזרו אשרכ קר בים.ר לליםח הפילו
  נימין.ב בני את ולהכות הגבעה, את בתחכום ללכוד

 – מוע על ה' השגחת כי קרה,מ בשום אחים מלחמתל דשמיא ייעתאס אין – לומרו הוסיףל ויש
 מאוחר ההי זהש לאא מכריע,ה ברובו בנימין שבט השמדת לע ישראל בני תחרטוה ואכן בכללותו.

 עם מלחמה סף עד ובילהה אבל כה), (במדבר עורפ אסון תא ועצרה צילהה ינחספ לש יטתוש מדי.
  .בגבעה בנימין נגד האחים חמתלמל והביאה ב),כ (יהושע ראובןו גד בני

ה במשכן  א-שמואלל ורד"ק רש"י כתבוש (כפי איתמר מבני כהןה עלי תא כך חרא מוצאים נוא שי
  ושלמה. דוד ימי עד גדולהה הכהונה מן דחונ פנחס צאצאיו ל), ב,

  

  



 מלך לפרקים -שמואל א י 
 ש מלך והוא ראוי. חוץ מאת שאול את עצמוי -האותות והחגיגות הצליחו לשכנע את כולם שהנה 

 שאול את לשכנע נועדו ה), (י, וִכנור" וחליל תףו ב"ֵנֶבל עממית'ה 'הנבואה גות,החגי האותות,
 מעט שאול על השפיעו אלה כל ךא ו). (י, 'ה ברוח ֵחר"א לאיש" ותוא להפוךו גדולות,ל ועדנ שהוא
 הוא ממשפחתו יב):-יא י, נביאים";ב שאול ("הגם שוטפ איש שארנ הוא – אודמ צרק לזמןו מאוד,

 דים=הבג( הכלים" "אל התחבא הוא הבִמצּפָ  העם אסיפתב טז), י,( המלוכה" דבר" את הסתיר
 נבואהל נפתח שלבם קטנה תומכים בוצתק עם לביתו זרח הוא המלכהה אחריו ב),כ ,י במלתחה;

  ה). (יא, הבקר" אחרי" בשדה לחרוש חזרו כו), (י,
 זא ו), (יא, הנצורה גלעד יבש עקתז באה וכאשר פוטנציאל,כ בלבו צטברוה להא לכ נראה,כ אולם

 לוחם. למנהיג אמתב והפך שאול התעורר

 כי והיה" - ח)-ז י,( סותרים הנראים סוקיםפ שני יןב מפגשב עמיק,מ ותרי סברה ורשד אחד קושי
,יָ  ִתמָצא שרא ךל ֲעֵׂשה - ךל אלהה ֹאתותה ָתבֹאָנה  - תעשה מה תדע לא (ואם מך"ע להים-הא כי ֶד
 אליך, בואי עד תֹוֵחל הקריאה) מעת( ימים שבעת ִגלָגל...ה לָפַני "וָיַרדָת  לי); ואלקר ושלחת

  תעשה". אשר את לך והודעתי

 רק ובנבואתו, וב לתלוי שאול את הפוךל כביכול ניסהש נביא,ה מואלש לע כתבונ ביםר דברים
 גם וכך לעשות, מה אולש ידע עמון בני ולמ קצר'. מקרא' של מקראיה עיקרוןה בנתה יא בגלל

 אולש זקקנ פִלשתיה בהאוי מול רק מח).-זמ (יד, בקיצור קר שנזכרו חרותא רבות במלחמות
 השביעי ביום הגיע אך ימים, בעהש בתוך לבוא בטיחה שמואל אלה,כ מצביםב ב).י-ז יג,( לנביא

  נביא.ל המלך שיקרא משעה אלא ,המשיחה מעת פרשםל אפשר יא הימים, בעתש מדי. מאוחר

  

 רק העם יחליט -שמואל א יא 
נחש מלך עמון במלחמה. מה הביא  לא משיחתו של שמואל את שאול בפומבי, ולא ניצחונו על

 ?בסופו של דבר את שאול למלוך בפועל

 עם היינו הםב הזמנים בכל שראל,י בעם אולטימטיביה מנהיגותה בחןמ יאה מלחמהב ההכרעה
 וגם גדעון וברק, דבורה הוד,א – מושיעיםה השופטים גדוליל בדומה מבחןב מדע אולש ריבוני.

 גלעד יביש על עמוניה המצור תא הפךו כוח,ב שבטיםל המפוצל העם את לגייס צליחה הוא – יפתח
 יא). (יא, בקר"ה "באשמרת כללית מנוסהל גרם דעון)ג (כמו וחלטת,מ ובהפתעה למלכודת,

 של הניצחונות חריא קרה לא שזה כפי שראל,י על מלוכה קֶנהמַ  לא שלעצמוכ דולג יצחוןנ םג אולם
 מה ).א י, ="ָנגיד";( מלוכהל מיועדל אולש תא הפכה רק הנביא של משיחהה גם השופטים. גדולי
 בעקבות בכללו, שראלי עם של רחבה מיכהת רק פועל?ב למלוכה אולש תא ברד לש סופוב הביא

 מואלש "ויאמר – מחודשת המלכהב הכרח היה לכןו השינוי. תא חוללל כלהי מלחמה,ב הניצחון
 פניל שאול את שם ַיְמִלכּווַ  הִגלָגל, עםה כל ֵילכוו ה;המלוכ שם ְנַחֵדשּו הִגלָגל וֵנלכה כּולְ  העם: אל
  טו).-יד (יא, בִגלָגל..." ה'

 אחרי השתתקו כז), (ו, זה" ִשֵענּויֹ  מה "אמרו יכ לשאול, זּוּבָ  שרא ִלַיַעל"בְ  בני" אותםש נכון,
 זאת הסביר כך אכן מחודשת. להמלכה קרקעה את כשירה רק הז אבל אול,ש בהנהגת הניצחון

 לךמ אין כולם". נתרצו עתהו הדבר, על ורריםע היו )ראשונהה ב(המלכהש "לפי – ו)ט יא,( רש"י
 השראה – הכפול המקור ספרי,ב (ראו רחבה בהסכמהו העם, צוןר בלי מלכהה איןו ם,ע בלי

  ).354-364 עמ' וק,ק הרב במשנת וסמכות

  

  

 נפרדים ובוכים -שמואל א יב 
ואל, כך נפרד מנהיג אחר בזמן אחר קצת יותר קרוב לתקופתנו. כמו נאומו העצוב והמרגש של שמ

 ויותר מהכל, שניהם, לא נשארו חייבים לאף אחד כלום
  



 את סיפר הוא יהושע, וכמו משה מוכ - ועצוב רגשמ הוא ביאהנ מואלש לש הפרידהו סיכוםה נאום
 קציר). ימיב םעמיר (בסופת רועמת מוסרית וכחהת והשמיע ליו,א ועד צריםמ מיציאת הסיפור

 מאיסת על האישי כאבה בו מורגש וגם ',ה מלכות חתת החופשי שופטיםה שטרמ תא יכהב הוא
 ).ב יב, ִאתֶכם"; ִהָנם "ּוָבַני( נגדם האשמותה ועל משפחתו,

 מי שור "את – המוסר ולפני ההיסטוריה פניל האישי, סיכוםה הוא יותרב מרגשה קטעה אולם
 ַאְעליםוְ  ֹכֶפר לקחתי ימ ומיד =ָרַצצתי),( צֹותיַר  ימ תא שקתי,ע ימ תוא לקחתי, מי וחמור לקחתי,

 שמואל אלץנ טו) טז, (במדבר ואבירם תןד של המרד ולמ רבנו כמשה ).ג יב,( כם"ל ואשיב - וב ֵעיַני
 מפי עדות דרש ושמואל לה', תפילהב זאת עשה שמשה לאא בעם, פעלומ ועל וחיי לע עצמוב לסנגר

  הנביא. של כפיו והרט על העיד אכן העם - העם

-תל מהדורת לויות,ג קיבוץ נס בספרי ראו( היהודי עםל רצלה אבז נימיןב לש אחרוןה במכתבו
 לבו, תא ששבר הציונית בתנועה השברו הפילוג נוכחל לב, שברוןב נכתבש ),229-302 מ'ע אביב

 ארץב יהודי' בית' הקמתול המונית לעלייה המעצמות מתלהסכ )1904-ב (אז סיכויה אבדן ולנוכח
  הרצל: כתב - הזה" זמןב אגדה הדבר שארנ רציתם לאש "מאחר - ישראל

 וא שביקשתי עלי להעליל יכלו לא נפשב שונאי שגם אחרמ אולם י,ל לעגוו יב לחמונ בותר אמנם
 בדומיה. ההתנפלויות תא לשאת יכולתי עצמי,ל חומריים תרונותי (=הציונית) וז תנועהב מצאתי
 כלום. לי ייביםח נשארו לא עמי... אהבתב והמגיע ראויה מן מעלהל כריש תא יבלתיק זה לעומת

  מאד. עד אומלל עם םג לצערנו אולם זה,ה העם ואה טוב עם
  הבאים. בימים היםל-א לו הושיעה

  

 עכשיו נראה אותך מול פלשתים -שמואל א יג 
תרון טכנולוגי מכריע. בני הפלשתים הציבו אתגר קשה לישראל. הם השתלטו בכוח עצום ובי

 ישראל היו תלויים בתעשייה הפלשתית אפילו לליטוש מחרשה וקרדום

 דור - ירושלמיה תנחום 'ר ירשפ כך ( שנה X "בן – כך חהפות הפסוק את פרשל יש הפשט לפי
 ישראל", על מלך ניםש ושתי במלכו, אולש מקרא') 'דעתב מובא ביאור,ה בספר - רמב"םה אחרי

 להשלים ניסו לא נאמניםה המסורת עתיקישמ עיַני,ב פלאנ פלשתים.ה םע המלחמה שפרצה עד
 מאד. מוקדם שלבב כנראה ונעלם שנמחק ל,שאו של ילוג את ידעמ בדל וא השערה מתוך

 ויפתח, אהוד שופטים,ה למלחמות בדומה תנהלהה עמון ניב מול אולש לש ראשונהה המלחמה
 שראלי בני כריע.מ כנולוגיט ביתרוןו צוםע כוחב השתלטו הם לחלוטין. וניםש היו הפלשתים אבל
 ליטוש כל על שילמוו כא), (יג, קרדוםו מחרשה ליטושל פילוא פלשתיתה תעשייהב לוייםת היו

 תיקים,ע מטבעות משורר, (יעקב שקלמ אבני לע כתוב נמצאש כפי - שקל 2/3 הםש "ַּפִים",
  ).12-13 עמ' ,1979 ירושלים

 שאול אכן – להם תנונ הגבעונים עריש פנימ נראהכ נימין,ב ערבמ לע בקלות השתלטו הפלשתים
 האחיזה בזכות ההר. במת לע להשתלט קל יהה מגבעון - א) כא, ב שמואל( ךכ חרא הםב נקם

 3000 של קבוע לוחם רעיןג שם לבנות אולש הצליח מזרחיים,ה במורדות נימיןב ניב לש החזקה
  בנימין". גבעת" במחוז דרומה אלףו אל",-בית הר" אל פונהצ מס)(=מכ מִמכָמׂש אלפיים לוחמים,

 ולםא הכרעה, קרב וכפה הפלשתי, נציבה את הכה הוא – הזהיר ביוא צדל היוזםו נועזה יהה יונתן
 מכמׂש. עד צפוניתה הגזרה על השתלט פלשתיה הצבא כריע.מ היה פלשתיה יתרוןה ראשוןה בשלב
 מעבר מול וחמיםל 600 נותרו – ירדןה ברע דע ברחוו התפזרו מהתושבים ורבים שאול אנשי

 וכנראה למעבר, לרדתמ חששו הם אבל פלשתי,ה הצבא פניב האחרון מכשולה יהה הז מכמׂש,
  נחות. בשטח מפתיע ממארב פחדו

  

 שיטת יונתן -שמואל א יד 
כזי. האם זה יונתן בהעזתו ובמסירותו הביא ניצחון כביר, שממנו נבנתה מלכות שאול בהר המר

 ?1917עבד גם לבריטים ב



  

 מימי סלולה עתיקה רךד של ברורים שרידים פרה)ע שדה ספר בית צוות( צאנומ נהש 53-כ לפני
 מובא הביאור, ספרב הרמב"ם) אחרי (דור ירושלמיה תנחום 'ר פירש כך( חרסיםה פיל אשון,ר בית

 אשרכ דם).א יישובל מצפוןש רדבמו( מכמׂש למעבר (ג'בע) ַבעמגֶ  ירדה דרךה מקרא'). ב'דעת
 הערוץ פתחב ה),-ד (יד, "בֹוֵצץ"ו "ֶסֶנה" הסלע, יניש שתי תא ואיםר מעבר,ל דע דרךב יורדים
 פשוט נערו, עם ונתןי טיפס והיכן המעבר, לע הפלשתים פוצ מאין ואיםר כמׂש.מ נחלב הסלעי
 הכל. ומבינים רואים

 ולםא להפתעה; סיכוי יןא י),-ט יג,( ליכם"א יענוהג עד "ֹדמּו הפלשתי: המוצב חיילי יאמרו אם
  בָיֵדנּו". ה' נתנם יכ ועלינו, - עלינו עלו" יאמרו אם

 יכלו לא הפלשתי המוצב חיילי יד,מ והסתערו יג) יג,( רגליהם עלו דיהםי לע יפסוט נערוו יונתן
 והחלו אחריהם, מסתערים שאול לש הלוחמים שמאות טוחיםב היו םה שניים. קר שהם לדעת

 הפלשתי המחנה תוךב שהיו "העברים" ם.ה גם ברוחל החלוו ריחהב אור גדולה מחנהב לברוח.
 מערבה רחב העצום הפלשתי צבאה וכל - כא) יג,( התקוממוו בריחהה תא אור עבדים,-כשבויים

 נבנתה שממנו כביר, יצחוןנ הביא ובמסירותו העזתוב יונתן יילון.א ולעמק ורוןח יתב למעלה
  המרכזי. בהר שאול מלכות

*  
 גילברט המייג'ור כמס.מ מול ג'בע ליד גםו יריחו, דע ירקוןה ןמ בריטייםה כוחותה נוח ,1917-ב

 שממול, העותמני שהמוצב ביןה הוא אלה. רקיםפ באוהל ראוק התנך,מ מכמס'' שםה תא זכר
 יטתש םא לנסות החליטו מפקדוו הוא המקראי. לשתים"פ "מצב מוכ הגבעה ראשב בדיוק יושב
 ברחו העותמניםו מיד, הסתערו עלו, םה הון', תעלו' להם עקוצ עותמניםה חייליםה ובדת.ע יונתן
  ).12-13 מ'ע ),1979 (ירושלים תיקיםע מטבעות שורר,מ (יעקב והוכו

  

  

 עייפים? תנוחו -שמואל א טו 
 בניגוד למלחמה בפלשתים, בפרקנו שאול מתאים את המשימה לרצון העם

 הודהי שבטי את להושיע 'ה בשם מואלש ציווה מרכזי,ה הרב ישראליתה עצמאותה ביסוס אחרי
 העמלקים. השוסים מלחץ ושמעון

 תל נראה,כ ה), (טו, עמלק" "עירב מלוכה הקיםל התחילו עמלקיםה םג שראל,י שבטיל במקביל
  כוכבי). משה פרופ' של דעתוכ - לערד בעש באר יןב (ב'נחל', ָמׂשוׂש

 "נגבב ישב הֵקיני – ב)י (טו, חזר הב דרך אותהב רד,ע כיווןל כרמל'' רךד כנראה דרומה, ירד שאול
 הֵקיני להכריע, כורח צרכשנו ומשה, יתרו מאז – עמלק" "עירל ממזרח ז),ט ,א שופטים( ערד"

  ישראל. לצד תמיד התייצב

  ערד. מכיוון שבא שאול, באצ של מחץ מכתל עמלק" עיר" נחשפה כך

 ובשביית טרור',ה 'בירת חיסולב הסתפקו מרחב,ב עמלקיםה הכרעתל כולל מרדף על ויתר שאול
 נפילת בעת םעמלקי בהמוני יילחם דוד רכאש ול), זכ (פרקים בהמשך רואים זאת – ַאַגג"" המלך
  בגלבוע. שאול

 מחוילה ונודד] [ששוכן עמלק את שאול ויך" – לקראו שי וכך בנה,ה לאי ורםג ז) טו,( חדא פסוק
 הציג מדוע – ')אגג משא' מאמרי וראו ח); כז,( להלן שכתוב כמו( מצרים" ניפ על אשר שור בואך
 הכרעה עלו ממושך מרדף לע כליל וותרמ בעודו מפואר, ניצחוןכ עמלק" "עיר הכאת את שאול

  במרחב?

 – הֹבקר" אור עד הםב וָנֹבָזה "לילה, מרדףב להכרעה הובילל יסהנ אולש לשתים,פ ולמ במלחמה
 אמרו ואוכל, חיטהש להם לסדר נאלץ שאולש ואחרי מכמש,מ לחימה וםי חריא מותשיםה לוחמיו

  לבדו. לרדוף יכול שהוא והבין שוכבים, ותםא ראה שאול – לו) יד,( שה"ע בעיניך הטוב "כל לו



 העם "ַוַיַעט – כתוב המקומות ובשני ם,הע לרצון משימהה את אולש תאיםה ברכ מלקע במלחמת
  יט). (טו, השלל" לא "ַוַתַעט לב); יד,( השלל" אל

  

  

 שמענו עליך סיפורים -שמואל א יז 
 ?י אתה דוד המלךמ -וד מעלים את השאלה שני סיפורים שונים כל כך על ד

 םג בידיו הכה שכבר חת, ללא לוחם או 'ה רוח עליו שנחה כינור,ב מופלא נגןמ שי?י ןב ודד תהא מי
 הפלשתי? ָגלָית ליוע וקטן מפיו, הש להציל רי,א וגם ֹדב

 סיפוריםה ינש דוד. את שאול הכיר בהן ונותש דרכים שתי גםו תיאורים, ניש יז,-ו זט פרקים, שני
 3 יש - המסורת לפי - שמואל ספרב שונים? נביאים פימ נאמרו וליא בלא ה,ז צדל הז כתובים
  ה)?! כב,-ב בפירוש (שיופיע הנביא' דג 'פרקי את ותחפ יז רקפ אולי נתן.ו גד מואל,ש נביאים:

 דדו היה האם דוד? היה באמת ימ - היום דע המהדהדת עיקריתה השאלה תא פותר אל זה אבל
 בחטא להכיר ידע גםו ביצרו, נפל גםש ישראל, בטיש אחדמ רושלים,י שחררמ מנצח,ו ובשכ מלך

 השירה מייסד א), כג, ב (שמואל ישראל" מרותז ונעים עקבי היל-א "משיח - או שובה,ת ולעשות
 מלא תהילים (שספר רודפיוו אויביו הרשעים יכ לעולם, רבח שלא ילההתפ מקדשו המזמורית

  תפילתו? בשירת לפגוע כלוי לא מעולם ),בתעלוליהם

 שופט, גם התורה, נביא גםו משחרר גם יהה שמשה שםכ גם.ו גם - ומרתא מקראיתה המסורת
  פה. בעלש תורה וגם שבכתב ורהת גם שיש שםכ מנהיג, וגם

 ב'מדינת חיים ואנו מוכשר, סופרו עיתונאי גם היהש ומנהיג זוןח איש דורותינוב יכרנוה כך
 ראשי רב וגם ומקובל, ילוסוףפ גם שהיה מדיה,מ בכל תורהב דולג היכרנוו זונו.ח ריפ 'היהודים

 במשנת וסמכות השראה - הכפול המקור ספריב (ראו נדיר הז אם םג וגם, םג יש  פוסק.ו ומנהיג
  יב). פרק קוק, הרב

 היא םוש האלה, בעמק באמת דוד לע צלחה ה' שרוח נביןו טז, רקפ באמצע זי פרק תא נקרא אם
  תיעלם. הסתירה וגם יז, רקפ אחרי טז פרק וףס את קרואל נוכל זא שאול, עםמ סרה גם

  

  

 זה סוגר עליי -שמואל א יח 
ברגע שהתחברו יהונתן ודוד באהבה גדולה, ואף מיכל התאהבה בדוד, נוצר איום על שאול מתוך 

 ביתו

 נגד מלחמהה מאז יוזםו ועזנ חםול היה יונתן – א) יח,( דוד" בנפש קשרהנ יהונתן "נפשש פלא לא
 הפלשתי המוצב לקראת נערו םע יצא הוא פלשתי,ה הנציב תא כהה ואה כמׂש,מ מעברב פלשתים

 מח).-מז (יז, גלית מול ודד של דברו בדיוק וזה ),ו (יד, במעט" וא ברב הושיעל מעצור ה'ל יןא "כי

 ),א (יד, אביול ברד ומרל מבלי הכרעה לחפש שיצא הנועז, נוב עם גם אדמ קשה יהה הזהיר לשאול
 שבועה הפרת לע מד)-מג (יד, להורג הוציאול שאול צהר ברכ לוש דבשה עימתט חשפהנ וכאשר

 שחולל הגדולה הישועה בזכות ותוא פדה העם ורק דרכו),ב הלך מידת כי ז;כ יד,( ליהע דעי שלא
 עםל "הנח ביו:א שאולל ומרא הוא כט) יד,( הדבש טעימת על ונתןי דברי תא נתרגם םא מה). (יד,

 מיכל אףו גדולה, באהבה ודוד הונתןי שהתחברו ברגע  מלחמה".ל ועילי קר זה – בשד ויטעמו
 האיום, מול לעמוד יהה יכול לא המלך שאול – ביתו מתוך שאול לע יוםא וצרנ דוד,ב התאהבה

 השבר התחיל כאן ו.ב בערה קנאתו המלוכה. תא מנהלים הצעיריםו רלוונטי' לא' כבר שהוא
  וביתו. שאול של הפנימי



 לפני עוד להורג להוציא ביקש יונתן תא אולם – ודד את הרוגל יסהנ ואה רעהה רוחה ליוע בצלוח
 את לפתור ניסה שאול לו.ש הנועזת-החופשית רוחה את שאתל היה כולי אל יכ רעה,ה הרוח

 יח,( אויב ידב יפולי אולי ושם פלשתים, עם קרבותה על הפיקוד לא מהכינור ודד בהעברת הבעיה
 (יח, למלוכה שחותר אויב, בו ראה ברכ ושאול לו, שרו הנשיםש עד ך,כ כל צליחה דוד ךא א),כ יז,
  כט). ח,

  

  

 החגים הנוספים  12 -שמואל א כ 
 תקופות החגים הממושכות בלוח השנה העברי הן נושא רגיש? תשאלו את דוד ויהונתן

 להיפרד שנאלצו וד,ד לבין הונתןי יןב שאול)ל ידועהה אך( סודיתה הברית על הדרמטי הסיפור אגב
 שנהג הירחי החודשים לוח לע כאן למדים נוא לשניהם, סוכןמ פךה מפגשה צםע יכ בשבועה
 יכול ירחי חודש ראש רק – אחדים) וקריםח של דעתםל בניגוד( מלוכהה ראשיתב בישראל
 תשצ"ג י"ב "טכ חז"ל: בלשוןו דקות, 44-כ עודו ציחו יום 29 נמשך ירחי ודשח כי יומיים, להימשך

 ולכן ),282 ,209-215 עמ' החגים, בלוחו בשבת פגשיםנ והיסטוריה טבע – שמורו כורז פרי,ס (ראו
 היום. עד נהוגכ יומיים, ולפעמים חדא יום פעמיםל חודש ראש

 מקומותב יםהנביא כדברי ולחגים, שבתותל דומה במעמד גח היה ודשח שראש ם,ג למדים אנו
 תהילים ג;-א מו, יחזקאל כג; סו, יד;-גי א, ישעיהו ד; ,ח עמוס ג;י ,ב ושעה ג;כ ד, ב מלכים( רבים

 שני, מצד מלאכה. איסורי בו איןו בו, לשבות חיוב יןא כח) מדברב כג; ויקרא( בתורהש ףא )ד פא,
  השבועות. חגו המצות חג למוסף השוו חודש אשר מוסף רבןק בתורה, גם

 יום יעבורש לחכות צריכים היו רמאיםה וגם שבת,ב כמו ודשח ראשב בשדותו שוקב בתוש על,בפו
 החשמונאים, בימי הגזרות תקופת דע ו).-ד ,ח (עמוס רעה לסורם חזורל דיכ שבת,ה מוכ החודש

      ).58 א, פרק ,א (מקבים בישראל גח יום יהה חודש ראש

 (בלשון מקדשב רק לאו מלך,ה ולחןש לע גח דותבסעו גם טהרה חוקיב שהקפידו למדים, אנו עוד
 יום טמא יהה לא) אם וגם אישה, עם כבש (אם זרע מנומ שיצא מיו טהרה),ב וליןח םג כלוא חז"ל:
  הראשון. החודש ביום דוד על שאל לא שאול לכן, – יח)-טז ו,ט ויקרא לערב,ו (במים נטהרו אחד,

  

  

  על שיגעוןעל נוב, על מה יש לחפש שם, ו -שמואל א כא 

 דוד ממעקב. ניהםש חששו כבר הקודם הפרקמ וכנראה חם,ל אפילו דודל תתל כולי אל יהונתן
    אסון.ל והביא הכהנים, עיר בנֹ  את סיבך זהו כל, סרח לבדו נמלט

 התחנה היא ֹנב לב),-כח (י, שעיהוי בפי האשורי אויבה (בתיאור עפאתשֻ  של תלב נראהכ כנהש ֹנב
 למרגלות רושלים).י על די נופףל פשרא ברכ צרפתית',ה 'גבעהל הגיעוש ומשדותיה האחרונה,

 (בדיוק הב נחשפה שאול מימי דולהג שמצודה ּול),פ אל נימין=תלב =גבעת( אולש בעתג 'הגבעה',
 לאנדרטה). אותו פכהה הימים ששת מלחמתש ירדני, לוכהמ לארמון מתחת

 (כא, '"ה "לפני םש היעצרל גיליםר יוה שאול ועבדי שאול, לבית תחתמ ממש בֹנב, ַכןשָ  מועד אוהל
 המציא דוד לבדו. ותוא לראות ונחרד נעריו, םע דוד תא שם ראותל גילר יהה םג חימלךא ח).

 לי נראה קורומ הֲאֹדמי. ֹדֵאג גם םש היה אסוןה לגודל בלא מלך,ה שליחותב שאיתח משימה
 נאמן היה הוא – המרעה אזוריב ים,אפר הר במזרח דומא) כפרב נשמר (השם אדום'' ושמו במקום

  מעצורים. ול היו ולא לשאול, רק

 על חודש ראש לסעודת – יתרה בחומרה אז נהגו בקודשים טהרה שהלכות למדנו, זה כל אגב
 3 של "ֵמִאשה" טהרה דרושה ֹקדש" "לחם לאכול אבל אחד, יום של בטהרה די היה המלך שולחן
 ימים 3 אשה ממגע טהרה ו).-ה כא, ֹחל", "דרך בהם השתמשל התכוונו אם (גם "ֹקדש" וכלי ימים,



 לאכול יכלו כוהנים, שאינם רעבים שאנשים למדנו, עוד טו). יט, (שמות סיני הר במעמד רק שמענו
  במצוקתם. קודש, לחם

 הציל 'השיגעון' רקו הפלשתית, לגת הגבול תא לראשונה שחצהכ בעצמו ודד סתבךה ךכ אחר
  ותו.א הפיל שאול לש השיגעון בעוד אותו,

  

  

 סירוב הפקודה הראשון -שמואל א כב 
בתוך הֲאֵפלה הזאת שדגל שחור מתנוסס מעליה לפי התיאור הכתוב לפנינו, יש בכל זאת שתי 

 נקודות אור

 נאלץ דוד קצר. לזמן קר מסתור סיפקה ֻדלם"ע ו"מערת ברוח,ל כעת אלצהנ ודד שפחתמ גם
 "כל מואב לךמ של סותוח חתת הודה),י חםל ביתל רות באה (משם בלמוא משפחתו את להעביר

 לש הנוראה הנקמה פשר היא מקרא,ב הקשות החידות חתא ד).-א כב,( מצודה"ב ודד יותה ימי
 נרצחה דוד משפחת נחומא,ת מדרש בשם רש"י לדברי – ב) ח, ב (שמואל יםשנ עבורכ מואבב דוד

 זמן. כעבור במואב

 וב יש שבידינו, שמואל'' ספר נדודיו.ב ודד תא ליווהש ),ה ,(כא הנביא" גד" של שמו נחשף כאן
 'שמואל', פרס שאת א, עמוד טו תראב-בבבא ז"לח הסבירו כך( נתןו דג מואל,ש ביאים,נ שלושה

 בנדודיוו בבריחתו דוד ופרקי ג), כח, ;א כה, - שמואל ותמ אחרי ביא,הנ נתןו חוזהה דג השלימו
 את נביא",ה נתן "דברי עםו הרֹאה", מואלש דברי" םע חדי ביםמרכיש הֹחזה", גד ל"דברי שייכים
  כט). כט, א םהימי-(דברי והאחֹרנים" שראל)י כל לע שמלך =לפני( הראֹשנים המלך דוד "דברי

 המ ֹנב. כוהני של הנורא בטבח שיאול הגיע הרעה, רוחב הִנטַרף אולש לכותמ לש פנימיה השבר
 ותהא כשִהּכה הֹכהנים", ירע ל"ֹנב שהע ואה ),ג (טו, עשה ולא לעמלק לעשות שאול שהצטווה

  יט). (כב, חרב" לפי שהו וחמור ושור וֵנק,י ועד "מעוֵלל

  אור: נקודות שתי יש פנינו,ל הכתוב התיאור פיל מעליה' תנוססמ שחור ש'דגל הזאת ֲאֵפלהה בתוך
 את שיבחו א מודע טמ בסנהדרין (חז"ל בעליל' וקיתח בלתי 'פקודהל מקראי קודהפ סירוב .1

חַ  המלך עבדי ָאבּו "ולא – בפניו אול,ש ועבדי בנרא לש מוצדקה הסירוב  - ה'" בֹכהֵני ִלְפֹגעַ  ידם ִלְש
  יז). כב,

  ביתר.א בבריחת לדוד, משאול ברהע ותומים) באורים( בה' שואלתה הכהונה .2

  

  

 בסך הכל הצלחתי בהכול -שמואל א כג 
ומלכותו, פרט לכך שהצליח יותר מדי בכל מה ששאול הטיל  דוד לא עשה שום פעולה נגד שאול

 עליו. כעת הצליח גם בהגנה עצמאית על קעילה
  

 הגבול אזורב לנחושה), מזרחית ילה,כ (ח'ירבת עילהק מצאתנ לעֻדלםו ֵאלהה עמקל מדרום
 והפלסטינים ממערב, לשישרא אלא הביטחון, גדרל צמודה יוםכ (גם לשתפ מול יהודה של המערבי

 וים גדי עין דע המשתרע למדבר קרוב הודה,י הרי לש מזרחי-דרוםה צדב מצאנ יףז לת ממזרח).
 תא הציל הוא והסדן. הפטיש בין דוד רדףנ ואז יהודה, ארץל לחזור ודד לע יווהצ נביאה דג המלח.
 יג). (כג, לשאול אותו סגירוי קעילה עליב אבל, - פלשתיםה מהשוסים קעילה

 נבל כמו הזיפים – נה) טו, (יהושע ויּוטה" וזיף ָמעון "כרמל אנשי לטובת ודד יעשה מה חשוב לא
 עדיין שאול אבל כו), (כג, אנשיו עם נתפס כמעט הוא ָמעון במדבר יב). (כג, אותו יסגירו הכרמלי,

 שאול נגד פעולה שום עשה לא דוד לתפקידו. אותו החזיר פלשתית התקפה על ודיווח מלך,
 עצמאית בהגנה גם הצליח כעת עליו. הטיל ששאול מה בכל מדי יותר שהצליח לכך פרט ומלכותו,



 והוא אותו, שיסגירו ידע גם הוא לכן סמכות. בחוסר לפעול לא כדי בה', שואל כשהוא קעילה, על
  שאול. מלכות נגד יד ירים לא שהוא ברור כי שוב, להסתבך לא כדי קעילה את עזב

 על חמולת לא נתן בואתנ אבל אול,ש נגדו ודד טובתל לכת מרחיק כה יאורבת שחשדו חוקרים היו
 כשזה רק הנבואה, עדות את קבלל אפשר ואי ום,ת עד אוריהו שבע-בת רשתפ תא תחשוףו דוד

  לדוד. או שאול,ל אוהדת להשקפה מתאים
 דוד ֲהלֹא לשאול: ויאמרו זיפיםה "בבוא – ג)-ב (נד במזמור נזכרכ בה', ביטחוןה על קר שעןנ דוד

  ְתדיֵנני". ּוִבְגבּוָרת ֹושיֵעני,ה ְּבִשמ היםל-א – עמנו סתתרמ

  

  

 מעשה סמלי -שמואל א כד 

 להשתחררו שאול המלך את להרוג היה פשרא – עליוןה המוסרי מבחןל ודד גיעה דיג יןע במערת
 ודוד להרגו', השכם הרגךל 'הבא והרי, תמידית,ה החיים מסכנתו הנואשת, המהבריח חתא בבת

 כלל. לשאול חטא לא

 דיוקב ד)-ג (כד, רגליו" את ְלָהֵסך" נכנס ששאול ',ה מאת משמ יהה הז וד,ד נשיא לש בעיניהם
 כנף בכריתת עשה שדוד סמליה למעשה תגובתם תא לשער שהק אל םג שבו.י בתוכהש במערה
 ם"ַאַּפיִ  שתחווהמ כשדוד לשאול, דוד יןב המדהים אישיה לשיח חסםי את זה,מ ויותר הבגד,

 את ממשיך כמו רחוקמ עמו ומדבר הרגם,ל אחריהם רודףה חוקיה מלךה פניל )ח כד,( ארצה"
 דוד הצליח איך באמת, יא). כד,( ..". בידי מעילך נףכ את ֵאהְר  םג ֵאהְר  "ואבי – פניול הנגינה
 קוםל ְנָתָנם ולא בדברים, ואנשי את דוד "ַוְיַשַסע – המתפרצת גובתםת את רולעצו אנשיוב לשלוט

  ז). (כד, שאול" אל

 לא שהוא מפורש, בתנאיו ה', ביד הכל תא והפקיד שחזרכ קר חשפותנ ודד לש נחישותוו עוצמתו
 יג).-יב (כ"ד, בך" תהיה אל וָידי ֶרַשע, ֵיֵצא ֵמְרָשעים – ישראל לךמ ה', משיחב פגעי לאו דו,י ישלח

 החזיר דוד" בני" של ולוק ד).י (כד, אחד" מ"ַּפרֹעש ותרי לא עצמו עיניב הוא עצמו,ל דוד כשחזר
 בשם שבועה ביקש ומיד – ממנו ראוי שדוד בין,ה ולראשונה נגינה,ה בימי מוכ שפיות,ל אולש את
      משפחתו. להצלת ה'

*  

 התלמיד אבי בו. שפגע תלמיד לש מעיל כנף לילה,ב צעיר דתלמי רתכ אביב-תלב רדיתח בישיבה
 הישיבה ראש רצוח.ל גם סוגלמ מעיל נףכ כורתש ימ יבה:היש ראש את זהירה נכרת, מעילו שכנף

  ישראל. מלכי כיכרב בישראל, ממשלה אשר הכנף ורתכ רצח ימים,ל קיבל. לא

  

 שימו לב לגאוגרפיה -שמואל א כה 
מי שלומד לשים לב ועין לדיוק המקראי המופלא בתיאור הגאוגרפי, מוזמן גם להקשיב ולשמוע 

 נבל הכרמלי, שאיננו 'משיח ה'', מתהפכת התמונהאת המעשים ואת הדברים. מול 

 שדה ספר בית לש הראשון צוותה (עם קראיתמ גאוגרפיהב למדתיש ראשוניםה שיעוריםה אחד
 אין בתל (=כרמל). רמילּכִ -אל בעין ממנו, ונהצפ ק"מ כשניו (=ָמעון), עיןמָ  תלב יהה ציון)ע כפר

 את חברון. רה מזרח דרוםב היציבו קבועה יד,היח המים מקור ואה כרמל מעיין אילוו מים, מקור
 עינינו. במו ראינו ב) (כה, ַּבַּכרֶמל" ַמֲעֵׂשהּוו ְּבָמעון "ואיש – קוהמדוי קצרה מקראיה התיאור

 זיםע 1000-ו צאן 3000 שדות.ו מטעים ומסביב, עדרים,ה התכנסו מעייןה אלו יישוב,ה יהה בתל
  היום. כל במשך חזורים,מ זורים,מח המעיין, בקעת את מלאל יכולים נבל של

 ומי לצאן, שלהם הקשר ואת 'תּוַבל'), ('יּוָבל', 'ָיָבל' 'ֶהֶבל', – השמות את (ד) מבראשית שזוכר מי
 על יתפלא לא גם גדולות, אילים מקרני העשויים וביריחו), (בסיני היובלים שופרות את שזוכר



 שלומד מי אשתו. כדברי משמעות, כפל לו נותן הסיפור ורק הרועים', ל'ֲאביר שדומה 'ָנָבל', השם
 המעשים את ולשמוע להקשיב גם מוזמן הגאוגרפי, בתיאור המופלא המקראי לדיוק ועין לב לשים

  התמונה. מתהפכת ה'', 'משיח שאיננו הכרמלי, נבל מול הדברים. ואת

 שמיעהה ביגילוא נבל, ממשפחת רידש להשאיר שלא נשיו,א כמו ורסניתד בכוחנות פעלו הגיב דוד
 לך אתז תהיה ולא להיך...-א 'ה את החיים צרורב צרורה ֹדניא פשנ "והיתה - ודד לש ולוק את

  לא).-כח (כה, לו..." ֹדניא ולהושיע ִחָנם, םד ְוִלְשָּפ אֹדנילַ  לב מכשולול ְלפּוָקה

 ישראל להי-א ה' "ברוך - הראויה רכוד אל אותו השיבהש באביגיל, פנימיה קולו תא שמע דוד
 בָדמים, ִמּבֹוא הזה היום ִלִתניּכְ  אשר ָאְּת  ברוכהו ַטְעֵמ ברוךו קראתי,ל זהה יוםה ָלֵחְש  אשר

  מדי). חפוזים (אולי יםנישוא הוליד שנוצר עמוקה הנפשי הקשר  לג).-לב כה,( לי" דייָ  ְוֹהִשעַ 

  

  

 אי אפשר לקחת שלטון בכוח -שמואל א כו 
ח, ולחסל כל מי שעלול לטעון זכויות לכתר, הוא מכשול מוסרי עצם הניסיון לקחת שלטון בכו

 עמוק בשיטת דוד. דוד ימלוך בפועל רק כאשר עם ישראל ירצה

 הסכים לא אבישי האם – בעצמו אותם לקחו הצפחת, אתו החנית תא קחתל אבישימ יקשב דוד
 קולו וד...".ד ח"ויק – מקום מכל מכריע?ה ברגע עליו מךס לא דודש או זה,ה ב'משחק' להשתתף

 השיח אולם שוב.ל מדוד וביקש בחטאו ודהה ולראשונה שפיות,ל שאול תא חזירה ובש ודד של
 הצדדים. משני השלמהו עצב רווי דוד,ל שאול יןב האחרון הזה,

 במשיח די מלשלוח המוחלטת בהימנעות בפרטו והבריחות, מרדפיםה מסכת כלב פשונ דקתצ את
 אתו ה' הציל ביום" הגדולה שירתוב דוד סכםי גדולות,ה דמנויות'ההז' בשתי גם החוקי, המלך ה',

  שאול". ומכף איביו, כל מכף
 לי ה' וישב מעוני... אשתמרהו לו, תמים אהיהו ה'... רכיד שמרתי יכ צדקתי...כ 'ה "יגמלני

  כה).-כא כב, ב (שמואל כצדקתי..."

 כוח,ב לטוןש קחתל ניסיוןה עצםש מוכיחים כך, כל ליהםע ברך שדוד ביגיל,א דברי לסיכום:
 בפועל ימלוך דוד דוד. בשיטת מוקע מוסרי מכשול ואה לכתר, כויותז טעוןל עלולש ימ לכ ולחסל

 דברי של ההלכתית המשמעות תא חז"ל הבינו ךכ ואכן, יסכים.ו ירצה שראלי עם אשרכ רק
  אביגיל:

  אתה? מלך וכי לו: אמרה
  שמואל? משחני ולא לה: אמר

 (כלומר, לעולם ַמְטֵּבֲע צאי ולא קיים, אולש של ְטֵּבעֹומַ  דייןע מואלש משחךש יפ לע ףא לו: אמרה
 לפי לגיטימי שלטון מהו רמב"םה הגדיר כך אול.ש שקבע חוקיםה לע בוססיםמ דייןע מסחרה חיי

 במשנת וסמכות השראה – הכפול המקור ספרי ראוו יח;-אי ה, רקפ ואבידה ילהגז לכותה ההלכה,
  יב). פרק וק,ק הרב
 גם ראו יב; כג, פרשה ובר,ב מהדורת שמואל, מדרש( מקלסה תחילה בריהד תא שמעש כיוון

  ג). ב, פרק נהדריןס ירושלמי, ב; ודעמ יד מגילה

  

  

 חצה את כל הקווים -שמואל א כז 
סכנת החיים המתמדת לו ולאנשיו מידי שאול, הכריעה את הכף אצל דוד, והוא "עורק" לגת 

 אבל גם שם הוא נשאר פטריוט יהודיהפלשתית. 

  

 לסלוח יכלו שלא היו אבל דוד, ומעריצי שאול ומעריצי גדעון מעריצי היו הפלמ"ח דור לוחמי בין
 היום ֵגרשּוני "כי - אלילים* כעבודת אותה הגדיר עצמו דוד ואכן, לפלשת. הקווים חציית על לדוד



 ודוד באסון, נגמר כמעט קודם ניסיון יט). (כו, אחרים אלהים ֲעֹבד ֵלך ֵלאֹמר: ה', בנחלת ֵמִהְסַתֵּפחַ 
  טו).-יא (כא, 'משוגע' בתור נמלט

 ה). (כב, יהודה ארץ אל לשוב לדוד והורה במואב, מקלט למצוא הניסיון נגד התערב הנביא גד

 גמור, אונים בחוסר אנשיו 600-ול ול מתמדת חיים כנתס הייתה ודד אצל כףה את הכריעש מה
 להמשיך היה פשרא אי בידיהם. נופל שהואכ בשאול, גיעהפ כל מאנשיו למנוע תמידמ אמץמ תוך
  כך.

 המשך המנותק. אכיש ולמ לכת מרחיק רמיתת למבצע ותוא ביאהה ודד לש יהודיתה הפטריוטיות
 מלחמה( להם והקרובים עמלקיםה (=הטרוריסטים) שוסיםה שבטי גדנ עיקשתה המלחמה

 המקום יהודה. גדנ נלחמים הם אילוכ אכיש יתהטעי וךת ),ה טו, עמלק", ב"עיר עצר ששאול
  צקלג. היה לכך המתאים

 זיהוי) לאל שנותר לכיש, מזרח-דרוםב מרשים (תל ירסיםמ בית תלב קלגצ תא זהותל שי לדעתי,
 שלו לשליטה בסיס בצקלג אהר אכיש המיוחד, מיקומהב חליף). תלב (ולא ברוןח הריל הצמוד
  ו). (כז, באיםה לדורות עובדה קבע בכךו פלשת, גבולב יהודית ליטהש בה צרי דודו יהודה, בגבול

_________________________________  

   

 לארץ, בחוץ לחיות שבוחר ימ שכל דוד, מדברי מדול ו)-ה ד, רקפ רה,ז בודהע תוספתא( *חז"ל
 התחתןל לוליםע ובניו נכרית, תרבות של שליטהל נתון שהוא פנימ אחרים", לוהיםא עובד "כאילו

 להיות פירושו לאכיש, עבד היותל אבל ישראל, ארץב נמצאת לשתיםפ גת ארץ;ה נותב םע שם
  ץ'.לאר 'חוץ כמו לאליליו, כפוף

  

  

 לא היה ולא נברא -שמואל א כח 
איך פירשו גדולי ישראל את הסיפור מעורר התהיות של שאול ובעלת האוב? הצצה לסערה הגדולה 

 שחולל פרקנו

 מהוויכוח פרקים ראשי הביא ד"קר-קמחי דוד ר'( ישראל דוליג בין דולהג הומהמ וללח זהה הפרק
 בבבל. גאוניםה בתקופת הפרק) סוףל בפירושו הסוער,

 לא מואלש ותרמית, כזב היא האוב רשתפ שכל טען ּוָרא,ס מישיבת גאוןה ופני,ח ןב מואלש רב
 רדהח ומתוך התחלה,מ אולש תא יהתהז בהאו בעלתש אלא שאול, עם יברד ולא מקברו עלה

 ידעו כולם נמוך. בקול מדברו מתחבא שחקן יהה ב'הצגה' אוב.ה הצגת'' תא קשתוב פיל הפעילה
  מדבר. המת מואלש כאילו קשים, דברים שאולל השחקן מרא ולכן הנביא,ו המלך בין המשבר על

 באופן זאתה בפעםש לאא בל,וה כזב הוא שהאוב הם, םג הסכימו גאון איה ורב אוןג סעדיה רב
 שמואל, מפי נבואהה לדברי הקשיב שלא אול,ש את הענישל דיכ אובה בעלתב שתמשה 'ה חריג,

 ששאול כדי הקשים דבריםה עם שמואל של וחור את עלהה ה' לכן, וב.נ והניכ ריגתה לע ובמיוחד
 אמתב שמואל לש שרוחו גילתה פתאום יכ יב), (כח, ךכ כל בהלהנ האוב עלתב וייענש. ישמע

  כך. לה קרה לא ומעולם עלתה,

 הרעה מהרוח פחדיו,מ שאול, של מדמיונו ואה בפרק תיאורה שכל ירש,פ רלב"ג)( רשוםג ןב ויל ר'
 כוחומ דמיוני חיזיון – נביאה לדברי שמע לאש שלו מצפוןה ייסורימ בעיקרו ותו,א המבעתת

  כד). יט, יא; (ט, אים"?נביב שאול "הגם – נבואהל קרוב שהיה אול,ש של הרוחני

 מפני דווקא לאא והבל, כזב שהוא פנימ לא סורא אובב הקסם – פשוטוכ ירשפ ש"יר ואילו
 את מהארץ" ו"הסיר... את,ז הבין שאול גם טומאה.ה כוחותב השתמשל סרהא שהתורה

  זאת. קיבל לא והוא אותו, טשנ ה' כי ליהם,א פנה גדולהה במצוקתו רקו ההם, הפולחנים



  

  

חגיגת הניצחון שלא התקיימה -שמואל א כט   
דוד לא באמת חבר לפלשתים במלחמה כנגד ישראל. הייתה לו אסטרטגיה ותכנית מוסדרת. וסרני 

 הפלשתים קלקלו הכול
 איך לכן, קודם שהבינו כפי וד,ד של תכניתו תא היטב נוהבי בכירים)ה =הקצינים( לשתיםפ סרני

 על הישראלי, צבאה עם יהונתןו אולש הצלתל תרח ודד עה.בו בתוך חיש אכיש, את שולל הוליך
 מתוכה, הפלשתית חזיתה לקריסת יובילש מהלך מכריע,ה רגעב מטרהל פלשתיםה פיכתה ידי

 אתז לעשות היה יכול דוד לשתיםפ מחנה מתוך הונתן.י שחולל יד)( כמשמ קרבב קריסהל בדומה
 םע בגלבוע, כזאת כרעהה נוכח התגמדל ליכו היה האלה, עמקב גלית על יצחונונ בקלות. יותר

 המונית. פלשתית בריחה

 ז),ט כד, דוד", בני זה "ֲהֹקְל( הפנימי הביטחון תא לשאול חזירי זהכ ניצחוןש יווהק נראהכ דוד
 את יגנוז שאול אולי כזאת, צלהה מול מנצחים. לש בחיבוק יהודהל אנשיו םע חזורל וכלי והוא

  יחזור. והניגון אנשיו,ו דוד אחרי הרדיפה ואת הפחדים
  צפוי? באמת זה האם

 לשטן לנו יהיה "ולא – ה)-ד כט,( בפירוש אכישל אמרוו ולטימטוםא ציבוה לשתיםפ סרני
 (=החיילים ההם"! האנשים בראשי לואה (=שאול)? ֹדניוא אל =דוד)( הז תרצהי במהו במלחמה,

 רומז מקראיה הסיפורו וד,ד לש מוש עם ביהודה הניצחון חולותמ את זכרו םג הסרנים שלנו);
 הרוח ואת שאול של פחדיו תא כמה פי הבעירל עלולה ודד דיי לע מתוכננתה ניצחוןה שחגיגת
  ח).-ז יח, ה; (כט, ְּבִרְבֹבָתו" דודו ַּבֲאָלָפו אולש "ִהָּכה גללב ודווקא הרעה,

 למנוע הייתה 'ה תמא אבל אכיש, את שכנעל אפשר מאמץ לכ והשקיע וחו,כ בכל אבקנ דוד הפעם
  .עליו שתלטהה אשר הרעה הרוח םע בגלבוע, יפולל לשאול לתתו כזאת, הצלה

  

 שלל ושמה: סוגיה - ל א שמואל
מי היה הראשון שהטמיע את חלוקת השלל הצודקת, מה מבטאת חלוקת השלל במלחמות 

 ?המקראיות ומדוע נענש שאול על השלל ואילו דוד מתהדר בו

 לעבדים ותםא למכור דרכםב העמלקיםו שבי,ב נפלוש ילדיםו שיםנ וניוהמ השרופה, צקלג מול
 מרדף,ל המיידית היציאה רק ו). ל,( "ְלָסְקלֹו" יד, וב לשלוח עמדוו ודד נשיא שברונ צרים,מ בשוקי

 את (שוב) הצילה ה' די העמלקים. את להשיג מאמץב האנרגיות לכ את יכזהר ה',ב תחזקותה תוך
 בשדה. למות ננטשש החולה יהמצר העבד בגילוי דוד

 לפני זרעאל,י בעמק לכולם, הידוע קרבה משדה ישהומ יחזורש עתם,ד לע עלוה אל העמלקים
 עדיין המצרי א), (ל, השלישי" ביום" העין) (=ראש ֲאֵפקמ חזר דדו בלא פחות.ל מיםי בועש שיעבור

 להסגיר דיכ בטוח לטלמק רק קוקז היה והמצרי כליל, היעלםל הספיקו אל עוד שוסיםה מת, לא
  קים.העמל של המסתור מקום את

 לרוב סתבכוה אחריהם שרדפו הצבאות מדבר.ה שבטי לש כוחם ודס יוה מסתורה מקומותש ידוע,
  מדברי. באזור מעטיםה המים מקורות יכןה ידעו אל כי רך,ד ובאבדן בצמא

 שללמ עצמול לקחת רצה לאש אברהם, וכבר קדם, ימימ ידועה לוחמיםה לכל ודקתצ שלל חלוקת
 קבע דוד – לקם"ח יקחו הם אתי... לכוה אשר אנשיםה וחלק" ד):כ ד,י בראשית( מרא המלחמה,

 באפסנאות למשל, עורף, מחיילי חותפ אינם כי קרב,ה לשדה גיעוה לאש לוחמיםל םג שללב חלק
 יהודה לערי חילק וגם ביאה דוד ואילו לל,ש בלקיחת אולש נאשם דועמ אבל, ("כלים"=בגדים).

  מעמלק? שלל

 נגד המערכה ראשית הייתה זו כי בחרם, נאסר יריחו שלל המערכה. סוף את מבטאת שלל חלוקת
 אותם להכין במקום שלל לחלק לעם נתן שאול ניצחו. שכבר ישראל, בני יחשבו לבל הכנענים,

  בגלבוע. נפל ששאול בשעה בדיוק בעמלק, המלחמה את השלים דוד ואילו המערכה, להמשך



  

צ'רלס וינגייט בשיחה אישית עם שאול -שמואל א לא   
אני מתחנן שלא תרד למטה, אל תנסה להילחם עם הפלשתים בדרך המלחמה שבה הם חזקים. 

 אולי תנסה את דרך הלחימה שלי

 צמוד מלווה שהיה ברנר, ביצ על גם ענברי סףא סיפר מייסדיו)ו אפיקים וץקיב על( ביתהה בספר
 היה הגלבוע, מרגלותל נסעו אשרכ הציונות.ו תנךה והבא בריטיה קציןה וינגייט, אורד לצ'רלס
 היה וינגייט הגלבוע; קצה לע מולו שעומד מיכ המלך, אולש םע ישיתא שיחהב ותחפ וינגייט
 הם שבה המלחמה בדרך פלשתיםה עם להילחם נסהי שלא מטה,ל ֵיֵרד לאש אולש לא מתחנן

 בדרך הפתעה, פשיטותב בהם להכותו גלבוע,ה מרומיב הישארל וללשא מציע היה וינגייט חזקים;
  פלמ"ח.ה של הלילה' 'פלוגות תא הוא איֵמן בה

 שקראתי. המרגשים הקטעים אחד

  לעמק? ירד שאול מדוע
 על מחכים היתר וכל מעולים, וחמיםל 300 עם ילהל בפשיטת זור),א (באותו גדעוןכ הגנ אל מדוע

 יהונתן, נוב התאים כזו חימהל לצורת זה.כ ישא יהה אל אולש ה?ומנוס בריחה של לרגע הגלבוע
 עמקב גלית את שהכה דוד, חתנוו נערו. עם חוללש בהפתעה כמׂש,מ מעברב מלחמהה תא שהכריע

  לו. הציע ששאול קרבה לבוש את סירשה אחרי האלה,

 ואה יגן.נ לאו שר לא ובוודאי לדבר, רבהה שלא מעשה ישא ויעיל, חראיא מסודר, ישא היה שאול
 הפתעות של איש היה לא עולםמ אבל ֵמַאִין', ֵיש' כמעט ודם,ק סיסב וםש ליב מלכהמ הקים

 ָחַסר בגלבוע, ליזרעאל. תחתמ הדרך של אסטרטגיה המעבר תא 'להפקיר' כולי לא אולש נועזות.
  דוד.

 אוליו ודתו,בפק (אולי ביהםלא נצמדו הבנים לושתש ַמלּכישּוַע, עםו אבינדב םע יחד יהונתן,
  קשה. הנפשי מצבוש עמוקה הרגשה תוךמ אביהם לע לשמור דיכ כנראה, ביוזמתם)

 ובניו שאול שאול'. ל'כתף יזרעאלמ בדרך התנהל מרדףה מוחץ. יהה עמקב פלשתיה רכבה יתרון
  כולם. ונפלו התלול, הרל להגיע הספיקו לא

  

   



 איך נפלו גיבורים, ואיך נפלה האהבה -שמואל ב ב 
  ְוַעְרּבֹו קרב יום ַתמּו הנה

  חרבו. על נפל והמלך
...  

  הדין. ָפַקד המלך את
  ת,עֵ  ַעד יקום לו יורש אך
  ִהשעין אדמתו ֲעֵלי כי

  מת. שעליה חרבו את
  רעיד.ה וקולה (האם) דיברה כה

  דוד. וישמע כן. ויהי
 אלתרמן) (נתן

 את ביאה וגם וד,ד לא יישרה בא בתנך המודיע הַשּכּולה. ֵאםל להודיע אב אלתרמן לש בשירו הרץ
 אבל היורש. בעיני כבדנ מעמד מצואל בתקווה נראהכ מלכות,ה תכשיטי - )י א,( ֶאְצָעדה"ו "הֵנֶזר...

 את לנצל הניסיון בגלל להורג מיד וצאה - שלו דותוע לפי - שראלי במלך דוי שלחש ימ וד,ד אצל
        יג). (א, עמלקי" ֵגר איש כ"בן ולא המצב,

 דוד תגובת םג ובה ימינו, דע המהדהדת קינהה כתבהנ ח)י ,א ָיִשר;ה =ספר( ָיָשר"ה ספר "על
 ְּבֶכיָנה, שאול "ֶאל - נוראה לקרע בשגגה גרמוו ז) יח,( ִרְבֹבָתיו"ב "דודל שרוש שראל",י ל"בנות

 השפע לראשונה מתואר בקינה קר כד). (א, ְלבּוְשֶכן" לע זהב דיעֲ  הַמֲעֶלה ָדנים,עֲ  עם נישָ  הַמְלִּבְשֶכם
  המגן. בחרב שקמה לממלכה גשוגש והביא הקרב, שדהל תמיד יצאש המלך אול,ש ימי של

 מלכות על דוד עם יהונתן לש והברית השבועה םג כי בניו,ו אולש נפילתב יהה גדולה האסון
 בתוך םִגֹּברי ָנפלּו יך"ֵא  האהבה. עם בגלבוע נפלו ח),י-טז ג,כ מב; כ,( כִמְשֶנה ונתןיה םע משותפת

 לי הבתא ִנְפְלאה מאד, לי ָנַעמָת  יהונתן, חיא עליך לי ַצר – ָללחָ  מֹוֶתיּבָ  לע הונתןי המלחמה,
  כו).-כה (א, נשים" ֵמאהבת

________________________________________  

 נוף,ב צפינו שאול', 'כתף על רבות פעמים שבנוי ִאתו חרוד, עיןמ ז"ל ריא בן רליאי זיכרוןכ מוקדש
 דוד לאהבת ראויה בלתי פרשנות גדנ נמרצות מחה יאירו אלתרמן), לש שירו עם( תנךב קראנו

     ויהונתן.

  אקו"םול מחברל שמורות הזכויות כל לתרמן,א נתן ערבו,ו קרב וםי תם *הנה

  

  

 מלחמת אחים מאורגנת -שמואל ב ב 
שאול, מדוע לא מוכתר דוד כמלך ישראל? כך יצא לאור הפילוג הקדום בין  עכשיו, אחרי מותו של

 יהודה לישראל

 העם. רצון בלי המלכה ואין מלכה,ה בלי מלך יןא כי וד?ד מלך אל מדוע וכעת,

 ופעולתו דוד את הכירו ברכ והם ג), (א, שופטיםה ימי תחילתמ עצמאי אופןב תנהלה הודהי שבט
 הצבאיים הכוח וקדימ אבל חליטו,ה ברכ םה נפערש חללה תוךב הפלשתים. ומול העמלקים מול

 בן (=אישֹּבֶשת) ֶאְשָּבַעל* ר.נ בן אבנר יהה החזק' 'האישו אול,ש ביתל אמניםנ ותרונ והאחרים
 נלחמו שגם ממלכות, שתיכ לישראל יהודה בין קדוםה הפילוג עולםל יצא כך ּבּוּבה'.' יהה שאול

  מאורגנת. אחים מלחמת ביניהן.

 שאול בית של הכובד מרכז תא העביר אבנר צוי.ח היה ברכ נימיןב שבטו שפיעה,ה יהודהל הקרבה
 כא, (שופטים בגבעה פילגשה בגלל המלחמה אזמ מבנימין שפחותמ גם שבוי שם בגלעד,ש למחנים

  יג).



 גורשו הגבעוניםש בגבעון, ט).-ח ב,( אבנר ביד אול,ש בית לכותמ מחדש תארגנהה הגלעד מן
 הגיעו השבר לגודל חריה.א חיזרו כנראה צדדיםה ושני מורחבת,ה ישק שפחתמ שבהי ממנה**,

  יג). (ב, גבעון" בֵרַכת" על ונפגשו חד,י המשלחות שתי

 ד).י ב, לפנינו"; ִויַׂשחקו הנערים נא "ָיקּומּו( הפסיד בו קרבה את םיז אבנרש רור,ב הקשרה מן
 (למרות האש פסקתה את בסוףל בעהק תקפיתה יוזמהמ עלהימנ אבל בכוח, להגיב דוד פקודת
 ֵמאחרי איש העם ֲעָלהנַ  ֵמהֹּבקר אז כי ַּברָת,ִד  לּוֵלא יכ להים-הא יחַ  ואב:י "ויאמר - שהאל)ע נפילת
  כז). (ב, אחיו"

___________________________  

 גדנ הנבואי מאבקה מימי לועג כינוי הוא שמואל ספרב 'ֹּבֶשת' - לט ,ט לג; ח, א הימים *דברי
  'אדון'. במשמע גילר כינוי היה בעל'' שאול, ימיב לישראל. בעלה פולחן חדירת

  לה. ט, ט;כ ט, א הימים דברי גבעון,ב המשפחה ושבמ ב.-א כא, ב שמואל עונים,בגב **הפגיעה

  

  

 האיש הכי חזק בממלכת דוד -שמואל ב ג 
 זק שורדשני ראשי שירות חשאי התנגשו חזיתית. ורק הח

 השירות ראש אלא רמטכ"ל),( העליון המפקד יהה לא ),ח ב,( שאול"ל שרא באצ "שרכ אבנר
 דוד קרא טו), (כו, מלך"?ה אֹדניך ֶאל מרתש לא ולמה" מלך.ה שמרמ מפקדו השב"כ)( החשאי
 שמענו לא נפלו. גם וכך בניו,ו שאול עמדו מלחמהה צבא ראשב הלילה. תרדמתמ הקיצםב לאבנר

 החשאי. מהשרות לו אב כוחו לוחם. וחכ על מפקדכ מקום בשום אבנר על

 כולם ג).י (ג, ארץ" "למי לו הוכיח זהו אבנר, את לחסוםו כ'מלך', אשר הריםל יסהנ אולש לש בנו
  יהונתן. עם לבריתו זכר שותפת,מ ממלכה של רעיוןל לחזור ודד של ניסיוןב עיניהם תלו

 היה גם כך,ל נוסף בלא חשאי,ה שירותה אשר לומר,כ טז), (ח', הצבא" "על היה רויהצ בן יואב גם
 יהה והוא יואב, היה דוד מלכותב החזק אישה והצורך. מצבה פיל מערכה,ה שדותב וחםל מפקד

 "כי אבנר מפני דוד את זהירה הוא הביטחוני תפקידוב הכפול. פקידות גללב אבנרמ זקח עוד
,מֹובָ  ואת מֹוָצֲא תא ולדעת בא ְלַפֹתְת   כה). (ג, ה"ֹעׂשֶ  אתה אשר לכ את לדעתו ֶא

 שירות אשיר שני הביטחוני. ומעמדו ואבי חשבון לע לבוא ייבתח אבנרל ודד יןב בריתש ברור
 אחיו עשהאל הריגת על נקמהכ חברון, בשער בנרא את רגה יואבו זיתית,ח תנגשוה חשאי

  הממלכה. לביטחון אחריותה של 'המטריה' חתת אבל במלחמה,

 יואב, בידי היה האמיתי כוחה לאבנר. ולבכות ספודל רק כולי עתכ בלא אנשיו,ב לטש ודד רהבמע
 היום "ואנכי – יואב מול דוד של אוניםה חוסר גם ובןמ כך בלעדיו.  שרודל כלהי אל ממלכהה כי
  לט). (ג, ְּכָרָעתֹו" הרעה ְלֹעֵׂשה ה' ישלם – ממני קשים רויהצ בני אלהה והאנשים ,מלך ָמשּוחַ ּו ַרך

  

  

 אני לא חלק מזה -שמואל ב ד 
ו דוד ניסה להימנע ככל יכולתו מלהגיע למלוכה דרך חיסולים פוליטיים. אולם דווקא חזל לא ויתר

 לדוד בנקודה זו

 מרצח ולהיבנות העכורה המציאות את לנצל שניסו אנשים מול אבל אונים, חסר דוד יואב מול
 שתהדהד נוקבת, מוסרית אמירה עם יחד מיד, להורג םאות והוציא שפט הוא - פעל הוא פוליטי



 "על בלילה ("צדיק") מפשע חף אדם שרוצחים ומי ה'', ב'משיח רק לא יד לשלוח אסור לדורות.
 אכזרית. תלייה ודינם "רשעים", הם בתהילה, לזכות כדי ראשו את ומביאים יא), (ד, משכבו"

 דיכ המודח, מלךה ניב לש כזריא חיסולב תמיד כמעט מלווים היו לכותימ במשטר שלטון חילופי
 יריבה ארץב 'מדיני', מקלט ולמצוא ברוחל ניסו להא לכתר. ועניםט לש תידיע רדמ ראשמ למנוע
 הזדמנויות בשתי בשאול יד שלח אל הוא – מלוכהל כך הגיעל רצה אל ודד בלא חדש.ה למלך

 שאול תא להציל יסהנ ואה נבל,ב עמלפגו ועצר לאביגיל מעש הוא 'משמים', ליוע נפלו שכאילו
 היו בממלכתוו מסביבו אבל – מלךב יד ששלחו נשיםא 3 הורגל וציאה ואה מלחמה,ב ויהונתן
  המקובלים. קודיםה לפי ופעלו שבושח קשים, אנשים

 במדרש יואב. למעשי םג מלאה אחריות עליו הטילוו זו, נקודהב לדוד יתרוו אל ז"לח דווקא
 יואב נגד ודד של הקללה לע נוקבת יקורתב וצאיםמ נוא )ב מודע חמ ן(סנהדרי בגמרא מפתיע
 ניסה דוד בבל, אמוראי דעתל ובזרעו". בדוד תקיימונ יואב תא ודד קיללש ללותק "כל – וביתו

 יואב, ראש על קללותה כל את ולהטיל כט)-חכ (ג, עולם" עד" נר ןב אבנר דםמ צמוע תא לנקות
  רעו.בזו בדוד כולן את מוצאת והגמרא

  הגמרא. הבנתב טועה אלא אינו ,לדוד חטא איןש חז"ל שםב האומר כל
  חז"ל. דברי אל הנביאים, מדבריו דוד, דברימ ממשיך נוקבה המוסרי החשבון

  

  

 העיר שאיחדה לה יחדיו -שמואל ב ה 
 ?מה היה צריך לקרות כדי שתיכבש העיר ירושלים, ולמה זה לא קרה עד עכשיו

 כנען מלכי ראשב ועמדה ישראלית,ה התנחלותה פניל הרב רכזיתמ ירע תההיי הכנענית ירושלים
 מדוע – )ח א, (שופטים בירושלים נלחמו ברכ יהודה בני םג י). פרק( הושעי נגדו גבעוניםה גדנ בהר

 יהודה נחלת בין נכרית מובלעתל יבוס הפכה מהל ישראלית? לוכהמ לעיר ידמ ותהא פכוה לא
 שנים? אותמ למשך ןובנימי יוסף שבטי לנחלות

 גבול לע שם נמצאת ירושלים שובה.ת צפונה הושעי ספרב שבטיםה חלותנ לש גבולותה בשיטת
 ד),ל כב, יב, יט, (יהושע הגליל לשבטי חלותנ מפגש היה בורת הר ).ח ו,ט יהושע( נימיןב םע יהודה

 לג, דברים( דק"צ "זבחי לחגיגות ָאֵשר) גם ואולי( נפתלי בני םע וזבולון ששכרי בני םש נפגשו ולכן
 – יוסף לשבטי משותפת ונחלה בולג עיר גם הייתה ה,ב ישב שרא עםה םעִ  כם,ש מלוכהה ירע יט);

-א טז, (יהושע נימיןב עם לאפרים ומפגש בולג עיר ייתהה אל-בית ב).ל ד,כ יהושע( מנשהו אפרים
  ב).-א יט, הושע(י יהודה בתוך לשמעון פתמשות עיר ייתהה שבע-באר ג).י יח, ב;

 השבטיות מיי כל יהודה. משבט שראלי שבטי תא הפרידה יבוסיתה רושליםי גבול,ה ריע כלמ יותר
 סוף סוף התאחדו שרכא רק פול). אל =תל( בגבעה נימיןב ושבט חברון,ב תמקדה הודהי בטש –

  ירושלים. של שעתה גיעהה דוד, את המליכוו ישראל שבטי

 את מוצא היה בוס,י על מצורב ותחפ ודד יהה ילוא ית.פלשת חסות הייתה היבוסית למובלעת
 וזאת – יבוס תא ללכוד יכלה ונועזת הירהמ גבורה עולתפ רק לכן, פלשתים.ה דיי לע וקףמ עצמו

  רפאים. בעמק הכרעה רבותק לשני דוד נהפ מיד רויה.צ בן ואבי של גדולתו

  ראל.יש שבטי כל תא המאחדת לעיר ראשונהל ירושלים תא הפך הניצחון

  

  

 עגלה חדשה? נסתפק בזה -שמואל ב ו 
דוד שם קץ לתקופת נדודיו של הארון ומעלה אותו באמצעות עגלה חדשה אל עיר דוד. העגלה אולי 

 נסבלת, אבל השינוי הנוסף היה כבר יותר מדי



 (דברי ה'" ברית לארון מנוחה יתב לבנות לבבי םע "אני - הגדול חזונוו שאיפתו את דוד ביעה כך
 קופתת וסיום לעולם, בירושלים שכינהה השכנת ירושהפ דוד עירל ארוןה עלאתה ).ב כח, א הימים

 הארון וצאתה את מנע לא שילה שכןמ  המלוכה. מיי תחילת עדו מדברה ימימ נמשכהש הנדודים
 חרבה. ושילה פלשתים, שביב הארון נפל כךו הצורך, לפי

 נדודי ודע לא דשה.ח קופהת תחפ ודד )ויהודה בנימין (בגבול יערים קריתב שנה עשרים אחרי
 לנדודי נוחה"מ "בית אלא ז),-ו (ז, במשכן"ו בֹאהל תהלךמ "ואהיה – שראלי בטיש כלב שכינה
 ועם ו,יסתיימ אויביו מיד וסבלו אלישר עם לטוליט שגם גדולהה תקווהה םע השכינה,ו הארון
 יב, דברים( לך" ֹנֵתן להיך-א ה' אשר חלההנ ואל המנוחה "אל שראלי עם גם בואי הארון מנוחת

  ט).

 האוהל בתקופת ).ג (ו, חדשה" עגלה אל" הארון תא דוד רכיבה דועמ הביןל שהק אל לפיכך,
 לא למה מפוארת, בןא בבניית קבוע מקדש יתב בונים אשרכ אבל כתף,ב ארוןה תא שאונ והמשכן

 יד), ו,( ה'" פניל זעֹ  בכל" לכרכר ישמח דוד שליטים?ו מלכים כמו משמ חדשה, עגלהב הארון יובל
 בדומה דוד, של לחלומו שהק מכה ֻעָזה" "ֶּפֶרץ יהה לכן נדודים.ה בדרכי ודע תבזהי אל ארוןה אבל

  י). (ויקרא שמיניה ביום המשכן חנוכתב אהרן ניב שני למות

 שהחד לדרך יוצאים כאשר ווקאד – ביותר שובח שיעור ודד את ימדול השהיה של חודשים שלושה
 שרשרת על כךב ולשמור בכתף, רק ארוןה נשיאת מוכ עתיקות צוותמ לע שמורל ליונהע חובה

 מצרים. ביציאת סח,הפ לפני אבות לש מילה ריתב כעין ינתק.ת לבל הדורות

  

 רעידת אדמה תיאולוגית -שמואל ב ז 
דוד, ועל  מדוע דוד לא יבנה את הבית לה'? לא נאמר בפרק הזה שום דבר על המלחמות הרבות של

 הדם הרב ששפך

 בלילה הנביא תןנ את החזיר ה' יאולוגית.ת אדמה עידתר יאה נביאה תןנ לש ראשונהה הנבואה
 מסורהה ג). (ז, עמך" ה' "כי כלבבו עשותל נבואי אישור ול נתן רשכב חריא וד,ד תא עצורל כדי

 נבואהל דמנוג נמצא הנביא לש הראשון דברו ד).( פסוק אמצעב בפסקה הלםה את שמרה
 ואמר ותכניתו, חזונו את לדוד נביאה אישר מדוע ה'.ל הבית תא עצמוב בנהי אל דודו המפורשת,

 לה'? הבית את יבנה אל דוד מדוע בלילה? ביאהנ את 'ה עצר דועמ בכל? מוע שה' לו

 ארזיםה תקרת איננו מלוכה בית כי ית,ב לו אין עדייןש אלא אד,מ נכון ודד של רעיוןה אכן,
 לכ היה לא שעוד מה דוד, עיר יאה המלוכה בעיר ביוא כסא לע ישבש ןב שושלת.ה לאא ון,מהלבנ

  לה'. הבית גם ייבנה דוד,ל מלוכה בית היהי כאשר קר שאול. ימיו השופטים ימי

 צדקב אם גם ששפך, הרב הדם ועל וד,ד של הרבות מלחמותה על ברד שום זהה פרקב אמרנ לא
 והוא כשמו, לוםש ישרור מיושבי למה,ש לא דבריוב מיו,י באחרית צמוע דוד ייתן זה הסבר נלחם.
 לא יז) (א הימים בדברי גםו כאן, (גם נתן בואתנ בפרק ולםא ט).-ח ב,כ א( ימיםה דבריב כתוב

  נולד. לא עוד עצמו שלמהו אחריו, דוד סאכ על מלוךי מי נתפרש

 צםע על גשתהנר תודהה ומקע את מבטאת והדחייה, תיקוןה אחרי ה' שםב נתן נבואתל דוד תגובת
 עליו יביא וה' יחטא םא וגם כסאו. על שבי שבנו הבטחהה ועל אדם,ה כלמ בזרעוו וב הבחירה
  הגדול. המהפך זהו מלוכה.ה מכסא דוד רעז יודח אל וייסורים, עונשים

  

  

 הייתי רוצה לדעת יותר -שמואל ב ח 
לפרק קצר אחד, בעוד השערורייה של ניצחונותיו הגדולים ההיסטוריים של המלך דוד נדחסו 

 ?סיפור דוד ובת שבע תתפרס על עשרה פרקים. איפה האיזון



 הגדולים ניצחונותיו אחר. משקל קבלי זה שפרק וצהר הייתי וד,ד צלא צרח ופרס ייתיה אילו
 אוריה של מותו גרימת עקב שערורייהה בעוד אחד, צרק לפרק דחסונ דוד מלךה לש ההיסטוריים

 פרקים. עשרה לע תתפרס אשתו, עשב בת יחתולק החתי

 את שהפכה חמת, לךמ ֹתעי עם דוד לש הברית לע יותר רבהה דעתל וצהר ייתיה היסטוריוןכ גם
 על םג אור שופכים סוריה צפוןמ חדשים מצאיםמ כאשר ייחודב חד,א דורל מעצמהל ישראל

 מוש (נושא דֹוָרם"מ"הֲ  עיתֹ  לש בנו הפך איך דעתל רוצה הייתי פלשתים.ה לבין עיתֹ  בין הקשרים
  י). ח, בפרקנו, ה' שם (נושא ל"יֹוָרם" י), ח,י א ימיםה דברי רמי,א אליל של

 ועל שם?!), הוריו חיסול בגלל( במואב המזעזעת נקמהה על ותרי בר ירוטפ בקשמ ייתיה גם
 עד" ועש מבני לקחת לא למשה מרא שה' אחרי מיוחדב שם, ואבי ולמעשי דוםא לכיבוש הסיבות

  .ה) ב, (דברים שעיר" הר תא נתתי לֵעשו ֻרָשהיְ  כי גל,ר כף ִמדַרך

 ממלכהב הביטחון על צרויה בן ואבי – חשוביםה דוד ריש לש תפקידיםל הסברו ירוטפ וכמובן,
 על מונהמ סופר" "שריה עוונות), "מזכיר"( המשפט ערכתמ על חילודא ןב הושפטי (=שב"כ),
 יחידות יח)? ח,( וַהְּפֵלתי" ַהְּכֵרתי" היו מיו יותר.ב חשוביםה םהספרי של ופירושיהם שמירתם

  תפקידים? לאלו מיוחדות?

 מול הנביא נתן של המוסרית התוכחהו נבואה, ספרי לע בנוי פרט,ב מואלש ספרו כלל,ב תנךה אבל
 העצומים, ההישגיםו הגדולים הניצחונות אשרמ עולם, דורותל חשובה ותרי הרבה ודד המלך

 רבת מול המלחמה של אחד טעק רק אחד. ורד מימי ותרי קצת עמדמ החזיקוו בר קיצורב ושתואר
  בהמשכו. המוסרית הנבואה גללב י, בפרק רחבהה יקבל עמון

  

  

 מחיר החסד -שמואל ב ט 
לץ לקבל מעליו את הבן הנכה, שאכל על שולחן המלך עבדיו, נא 20-בניו ו 15ציבא 'עבד' שאול עם 

 ?ישלים עם הרעת התנאיםתמיד. האם הוא 

 המקורי שמו אול.ש בן יהונתן של רגלייםה נכה בןב ותחפ ודד ימיב עצוביםה סיפוריםה אחד
 את מבטא הנבואה בפי פיֹבֶשת""ְמ  וכינויו מ), ,ט לד; ,ח (א ימיםה דבריב שמרנ ַעל"ּבָ  "ְמריב

 כלמ כך).ל וונוהתכ לא ודד בזמן אם (גם ליליתא משמעות הםב שיש מותש לְמִחַיית המאבק
 הנכה הבן רק ותרנ בגלבוע, יהונתן נפילתב שהתרסקו יהונתן,ל ודד יןב מופלאהה השבועהו הברית

 במרד בהמשך, דוד של גםו שאול, משפחת לש המקלט זורא הירדן, בעבר שנותר אוניםה חסר
 אבשלום.

 דוןא הפךש ל,שאו בית עבד ציבא של מעמדוב 'פגיעה' היה הונתןי זרע םע דוד לש החסד מחיר
 20-ו בניו 15 םע שאול 'עבד' ציבא נימין.ב בארץ אולש שפחתמ נחלותמ שובח לקח לע למעשה
 ה'פגיעה' עם ישלים לא ואה תמיד. המלך שולחן לע שאכל נכה,ה הבן תא עליומ קבלל אלץנ עבדיו,

  שתבוא. הזדמנות לניצול יצריוו מזימותיו םע וימתין במעמדו,

  ד).י (ח, וצדקה" "משפט החלטב היה זה בשלב דוד של משפטו

 (דברי הנביא" נתן "דברי 'ספר'מ נפרד בלתי חלק הוז בפרק, זכרנ אל נביאה תןנ לש שמוש למרות
 ראשונהה שמואל נבואת הרקע. סיפוריב תמיד ותחתפ הסיפורית נבואהה יכ ט),כ כט, א הימים

 שמואל, הולדתו חנה לש אובהכ סיפורה םה הראשונים הפרקים שניו ג, פרק א בשמואל מתוארת
  ובניו. ליע על הקשה הסיפור מול

 בכלל, נדודיו בסיפורי דוד תא שליווה אף ה), ,כב א שמואל( דוד נדודיב חתא עםפ זכרנ נביאה גד
 לנבואת כרקע דוד, לעיר ארוןה והעלאת יבוס יבושכ עם מתחילים הנביא" תןנ "דברי נראה.ה ככל
  (יב). השנייה תןנ נבואת לקראת רקעה בסיפורי נוא כעת ז). לקראת ו-ה (פרקים הראשונה נתן

  



  

 גדולתו של יואב בן צרויה -שמואל ב י 
פעמים רבות בחיי שמעתי מצטטים דברי חיזוק אלה של יואב בן צרויה רק בחלקם הראשון, 

 ובעצם מפספסים את משמעותם

 (יתפרש קטנהה שורג ממלכת םע עמון, ובני מואב עם ותאזורי בריתות לע מדיניותו תא ביסס דוד
 מידי השליטה את קחל הוא העשירה. הפניקית ורצ ועם גדולה,ה מתח לךמ עיתֹ  םע מוכ להלן),

 בן שָחנּון אלא (=סוריה). וארם ירדןה עבר עמי תא לכבוש אףש לא ואה בלא ),א ח,( הפלשתים
 עלבוןב דוד םע בריתו את והפר העולה, אצוב ארם עם ואליציהק העדיף צעירה עמון ניב מלך נחש

 הגיעה. אכן וזו רמית,הא בקואליציה וָבַטח לחמהמ הזמין ואה דוד. ליחיש כלפי ומביופ בוטה

 בני רבת על מצורה בין – הסדן לבין הפטיש יןב ישראל חיילי אתו עצמו תא רויהצ ןב ואבי צאמ כך
 רויהצ בן ואבי של המכריע מבחןה היה זה הארמי. משלוחה חיל ביןל היום), דע (=עמאן עמון

 אחיו לאבישי שאמר הביטחון דבריו הנועזת, עולתופ בהפתעה). בוסי לכידת י(אחר כמצביא
 לאחד אותו הפכו  - ב)י (י, ְּבֵעיָניו" ַהּטֹוב ַיֲעֶׂשה וה' ֵהינּו,-אֱ  ֵריעָ  ּוְבַעד נּוַעמֵ  ַעדּבְ  ִנתַחַזקו "ֲחַזק -

  .המאמינים מחשוביו הצבאיים המנהיגים מגדולי

 התוצאה אילוכ הראשון, בחלקם קר אלה יזוקח בריד צטטיםמ מעתיש חייב בותר פעמים
 ערובה שום ליב ְיָהבֹו, את ה' על השליךש בכך דוד) לש (בדרכו רויהצ ןב ואבי לש דולתוג מובטחת.
 רבה עותמשמ אין קשה, בשעה דיןה את לקבל הנכונות ליב ְּבֵעיָניו", ּטֹובהַ  ַיֲעֶׂשה ַוה'" ליב לתוצאה.

  ".וִנתַחַזק ֲחַזקל"

 בעיקור רת,פ נהר עד המדהים ניצחוןה אחרי רם,א נגד שנייהה הכרעהה מלחמתב ודד לש גדולתו
 יז, (דברים בתורה המלך רשתפ את לקיים - )ד (ח, בלבד כבר מאה השארתו רםא שללמ כבר אלפי
  רכב.ו סוסים גאוות על מלכהמ לבנות שלא טז),

  

  

 ות נוראההסתבכ -שמואל ב יא 
אבא שלה, סבא שלה, בעלה. כולם קרובים ונאמנים לדוד בצורות שונות. והמועד שבו הכול קרה. 

 עלילה מסובכת

 עצמו כשדוד הקטנה הטראומהו בגלבוע ובניו שאול פילתנ לש גדולהה הטראומה - פרקה ברקע
 ֵנר תֶא  ְתַכֶּבה לֹאוְ  ִּמְלָחָמהלַ  ִאָּתנּו עֹוד ֵתֵצא לֹא" לו: נשבעו אנשיוו פלשתי, יבורג ידי לע חוסל כמעט

 ֵּבית ַּגג ַעל" על מתהלך בירושלים, שארנ ודוד ַּבת,ַר  על הילחםל שלחנ ואבי ז).י כא,( ִיְׂשָרֵאל"
,"  והלוחמים. המפקדים עם מערכהה בשדה להימצא ריךצ היה פנימיה ולמוע יפ שעלכ ַהֶּמֶל

    ב). (יא, ְמֹאד" ַמְרֶאה טֹוַבת" והיא ת",ֹרֶחצֶ  ִאָּׁשה" גגה מעל כשראה ליצריו, ודד נחשף הזה במצב

 נקוםל (שירצה הסתרים יועץ ֲאחיֹתֶפל לה,ש סבא לד), כג,( דוד גיבורימ ביהא ליעם,א תב בעש בת
" "ֲאַרְוָנה הוא וליא – לט) כג,( דוד גיבורימ מפקד ִחתי,ה אּוִריהל שואהנ בדוד),  היבוסי ַהֶּמֶל

  אּוריה. > ַרְוָנהאֲ  – דוד לצבאו ה' עםל שהצטרף נו),ב או כג, (כד, האחרון

  נוראה. הסתבכות

 הנהו ד), (יא, ִמֻּטְמָאָתּה" ִמְתַקֶּדֶׁשת ְוִהיא" - מסוכןו אסור היריוןל דיוקב מתאיםה לילהב והמועד,
  מאחור. נשאר ודד כשהמלך ֶשָּכבה, ֵנר

 ָאבֹוא ַוֲאִני" המערכה, שדהב לוחמיםה לכ עם יואב דוניא לדוד:  אּוריה אמר החיפוי מאמצי בשיא
 ֶאֱעֶׂשה םִא  ַנְפֶׁש ֵחיוְ  ַחֶּי –  ִאְׁשִּתי םעִ  ְוִלְׁשַּכב ִלְׁשּתֹותוְ  ֶלֱאֹכל יִתיּבֵ  ֶאל  תבוא?) ואתה בוטה: (וברמז

 ליה',ע שחור ש'דגל חתומה, פקודה הקרב דהש אל אּוריה שאנ אז א).י (יא, ֶּזה"הַ  ָּדָברהַ  ֶאת
 נגד מלך, פקודת לבצע סורא כי יואב, תא עליה אשימוה א) מודע טמ סנהדרין( הגמרא שחכמי

  עליון. מלך של ִתְרַצח" "לֹא



 וכמה כמה שם נפלו ולכן לבדו, מותל אותו ולנטוש קשהה בקרב ּוריהא את הפקירל קר ירבס יואב
  הכרחי? בקר זה היה האם לוחמים.

  ַהָּנִביא". ָתןנָ  ֵריב"ִּדבְ  בתנך, פרטים פרטיל מתואר זה וכל

  

  

 שאלתו של חובב התנך התאילנדי -שמואל ב יב 
חשב הנזיר הבודהיסטי כמה רגעים, כמי שסוקר את כל הידוע לו, ואמר: אתה צודק. ביקורת 

 מוסרית כזאת של נביא מול גדול המלכים, אין בשום מקום, רק בתנך

 נזיר לע לי יפרס עולם,ב נךת בורותח עם בקשר שעומד רולניק, מוסע תנך. חובבי שי בתאילנד גם
 יש מה עמוס: את אלש הנזיר תנך. גםו ואסלאם, צרותנ םג מכירו למדש תאילנד,ב בודהיסטי

 וקדושה ומוסר בכולן, שי מונותאיסטית אמונה לואה האחרות? דתותה בכל יןשא לכם,ש בתנך
  ונסים...

  ז). (יב, ִאיׁש"הָ  "ַאָּתה היסוס: לאל רולניק ענה
 ביקורת צודק. תהא ואמר: לו, הידוע לכ את סוקרש כמי געים,ר מהכ בודהיסטיה נזירה בחש

  בתנך. רק מקום, בשום אין ים,המלכ גדול ולמ נביא לש כזאת מוסרית
  ַלה'". "ָחָטאִתי דוד: לש תשובתו גם כך

 לדוד). תןנ תגובת - פסוקה המשך - (ולאחריה סוקפ באמצע הדהדתמ הפסקה ושוב

 נגזר עצמו, על ודד של דינו מחריצתו ט), יב,( ּמֹון"עַ  ֵניּבְ  ְּבֶחֶרב" נטבחהש ָרשה כבשת על מהמשל
 ה) (יב, זֹאת" ָהֹעֶׂשה ִאיׁשהָ  ָמֶות ֶבן ִּכי 'ה "ַחי לע ו). יב,( ְרַּבְעָּתִים"ַא  ַׁשֵּלםיְ  ִּכְבָׂשההַ  "ְוֶאת - העונש

ֹ  ַחָּטאְת ֶהֱעִביר 'ה "ַּגם - הנביא כדברי תשובתו,ב דוד כיפר  טובחה משפט אבל ג).י (יב, מּות"ָת  אל
  ז).ל כא, (שמות ַהֶּׂשה" ַחתַּת  צֹאן ְוַאְרַּבע" בתורה: מפורש

 ֶחֶרב סּורָת  ש"לֹא בחרב שימותו דודל בנים רבעהא על הנביא, תןנ רקיפ המשךב קראנ מכאן
 ולא חגית, ןב אֹדניהו ולבסוף, ,לוםאבש אמנון, החטא, מהיריון ילדה - )י (יב, ֹוָלם"ע ַעד ִמֵּביְת

  שבע. בת בן שלמה
 והכרת תשובהה בזכות - כסאו? על דוד שארנ איך הזה. פרקב הם םג תקשוה וסרמ אנשיו רבנים

  כאשתו? שבע בת עמו שארהנ איך אבל החטא.
 לו וקרא למה,ש את שקיבל הוא ה', דברב הכבד חטאו תא דוד ולמ שהציב ביא,הנ תןנ אותו

  מלכים. של א פרקב בע"ה להסביר נסהנ זאת ה).כ (יב, ּה""ְיִדיְדיָ 

  

  

  

 ללמוד ולהיזהר -שמואל ב יג 

 ותמר אמנון פרשת בעקבות פנויה, עם)( ייחוד על איסור)( גזרו ודד לש ינוד יתב ז"ל,ח לפי
 לאו בניו, פרשיות בכל שתק עצמו ודד הזה. ולפרק נביאה לנתן וונתםכ ב); מודע אכ (סנהדרין

 עליו. שרבצה הרש', כבשת' בגלל כנראה ו) ,א א לכיםמ כד; ד,י כא; ג,(י תוכחה שום אמר

 במקום מבוגרות נשים אוזניב שמואל מספר נךת פרקי קרואל החליטהש אומי,ל רותש בתב מעשה
 אל 'תמר, - שבר בזעקות רצופ הן זה פרק אמצעב שמואל. רקיפ מעולם ראוק אל ובןר שרותה,

  לא!'. תמר, דר!לח אתו תיכנסי לא תמר, ומם?ז הוא המ המבינ לא את תמר, תלכי!

 יותר. עוד זקיםח לעתים ויצריו חזק, ותרי הוא - לאישה ישא בין טבעב וויוןש יא שי מסקנות:
  והחולשה. התמימות יצולנ יב), (יג, בלהנ מעשה ואה (=אונס) עינוי



 של תב ייתהה אל תמר – בהיתר לעשות מאפשר חוקה אם גם עבירה,ב פגיעה עדיףמ הרע היצר
 יג). (יג, ממנו אותה מנעי לא שהמלך לו מרהא ולכן אומצת,מ וא ודמת,ק אםמ חותא לאא דוד,

 ברוב הנפגעת היא אישהה טו). (יג, מאד" דולהג שנאה מנוןא "וישנאה – הבהא יננהא יניתמ פגיעה
  למנוע. יצליחו לא והמוסר החוקש מפעפעת, מנקמה מותל עלול ְמַעֶנהה-אנסה אבל המקרים,

 בגילאי ונערה ערנ כל לעצור. מכדי אוחרמ זה לביבה,ה םע חדר,ב בדםל תמרו מנוןא כאשר
 חייב מינית הטרדה על הורשעש מי כל היזהר;ל וללמוד תמר,ו מנוןא לע קרואל ייביםח התבגרות

 לו, כפופות שנשים מעסיק,ו מנהל או מפקד לכ ממנו; מסקנותה ועל זה,ה הפרק לע עבודה לכתוב
 עלולים הם איך מבינים כולםש מסוכנים, ייחוד צבימ מראש מנועל כדי ה,ז פרק קרואל חייב

 .להיגמר

  

 ֹחכמה וקוץ בה -שמואל ב יד 
התקועית 'רק' ביקשה למנוע את הנקמה וכיבוי הגחלת שלה, אולם מה בסופו של דבר יצא מכל 

 ?זה

 א) מודע כא סנהדרין( גמראב אמרנ כך .להרע חכם ויש ויושר, ובט עם בהכרח ההז איננה חכמה
 כי מת לבדו שאמנון דע,י גם הוא תמר. =עינוי)( לאונס ילהשהוב ),ה יג,( אמנוןל ונדבי צתע על

 החזירל דוד מול השכנוע במאמץ יואבל סייעה חכמהה התקועית אישהה לג).-בל יג,( קםנ אבשלום
 אבשלום. מרד של לאסון ובילה זה וכל לו, מחולל גם כך אחרו אבשלום, את

 ו). (יד, ביניהם..." צילמ ואין בשדה שניהם "ַוִיָנצּו – והבל יןק תא זכירמ בניםה ניש לע המשל
 מירושלים שגלה אבשלום, של עונשו יהה בדיוק וזה אדמה,ה מן שגירו יהה תורהב יןק לש עונשו
 יקשהב ש'רק' התקועית, של שלמהמ כלל מתחייב אל אבשלום לש גלותו יטולב לגשור. וברח

 שהוביל הוא בשלוםא של גלותו ביטול דרבה,א ז). יד,( להש גחלתה כיבויו נקמהה תא למנוע
 חכמתב לירושלים שהחזירו יואב מורד.ה אבשלום גםו הומת, מנוןא םג יכ גחלת,ה לכיבוי

  הנוראה. מלחמהה את ועצר יד) יח,( הֵאלה לבב להורג הוציאוש הוא התקועית,

 ישראל" כל לעיני" דוד פילגשי לע בביאה וד,ד גדנ גגה לע נקמהל חיֹתֶפלאֲ  תעצ על נקרא בהמשך
 חיֹתֶפלאֲ  עצת ב).-א (יז, לילהה באותו ואנשיו ודד של מהירה חיסולםל צתוע עלו כב),-אכ (טז,

 טוב של ניצוץ בלי אכזרית, חכמה וז אבל כג). (טז, הים"ל-אה בדבר ישא ישאל כאשר" זא נחשבה
  חסד. ושל

 ולפיה ט),-א פרקי (בעיקר, שלמה שלימ של נחרצתה תפיסהה מחהצ לה,א כלל ריףח כניגוד אולי
 של פיתויה נגד נחרצות אזהרות מחוללותו דעת", אשיתר ה' יראת" םע פגשיםנ מוסרו חכמה

  ז). א', (משלי זו"ב אוילים ומוסר "חכמה – וסרמ לבין כמהח בין ההפרדה

  

  

 דוד מתרסקהחלום הגדול של  -שמואל ב טו 
 השם שנתן דוד לבנו מעיד על העתיד הגדול שייעד לו. וכגודל הציפייה כך גודל האכזבה

 כך אחר שקרא (כמו 'שלום' דרךב מלכותו להמשך אב'' בו ראהש וד,ד לע עידמ אבשלום'' השם
 זו קטנה ארמית ממלכה שור.ג מלך תלמי כרי,נ מלך בתמ הראשון בןה היה אבשלום'' ל'שלמה').

 שכנתה אשרכ גם ולירושלים. דודל נאמנה שארהנ נראה)כ גולן,ה מתר דרוםו כנרתה מזרח-ון(=צפ
 לשליטת אמנהנ משענת בגשור אהר דוד אויבת.ה ארמיתה קואליציהל צטרפהה עכה,מ מצפון,
 "אבשלום לבתו. ראק וכך מעכה, ממלכות לקיםח גם דודמ קיבל למישת מסתברו מרחב,ב ישראל

 כבירת רושליםי של לביסוסה דוד לש הגדול חלוםה תא יצגי )ג ג',( שור"ג ךמל תלמי בת מעכה בן
 שבאה ראשונהה היא תלמי בת עכהמ רוחנית. בחינהמ וגם דיניתמ בחינהמ םג ולו,כ האזור

 המשתמע. כל לע ישראלית בממלכה לאהמ השתלבות תוךמ ולירושלים, לחברון



 לאו ו), (טו, שראל"י אנשי בל את" גנבמ בן אלא 'אב', לא – דוד של ניופ מול אל תרסקה זה כל
 תלמי בת עכהמ בן – לירושלים שורג של נאמנות מקוםב יא).-י יב,( ביתך"מ רבח םא יכ 'שלום',

 האדומים, את שגיירו חשמונאי, יתב למלכי קרה ומהד דבר לים.ירוש לע שתלטה שורג מלך
  במקומם. יהודה לע ומלך השתלט והורדוס

 תא להפוך לא חיים.ה את להציל – גדולתוב ודד תגלהה ירושלים,מ ברוחל ץכשנאל כאן, דווקא
 ותרי ה', של ה'ָנֶוה' ירושלים, יכ אתו, לקחת סכיםה לא ארוןה תא פילוא רב.ק שדהל ירושלים

 חפצתי לא יֹאַמר: ֹכה ואם ֵוהּו;נָ  ואת ֹאתו וִהְרַאני ֱהִשַבניוֶ  ה', עיניב חן מצאא "אם – דודמ חשובה
  כו).-כה (טו, בעיניו" ובט כאשר לי יעשה – ְנני!ִה  – בך

  .היום עד דוד', 'כסא רושליםי נשארה זו מונהא ובזכות וד,ד ניצח וז אמונה בזכות

  

 מי מסוכן יותר, שמעי או ציבא -שמואל ב טז 
צוף שניהם קשורים לבית שאול, שניהם קפצו על ההזדמנות בשעה שדוד היה מּוֶּכה, ָעֵיף ובורח. פר

 ?מתרפסים מול מלך חזק. מי לוקחשל 

 לבית קשורים שניהם )?ה א, (טז, ֵגָרא" ןב "ִשמעי וא פיֹבֶשת",ְמ  ערנ "ציבא – ותרי סוכןמ מי
 מול מתרפסים לש פרצוף ובורח. ָעֵיף ּוֶּכה,מ היה דודש בשעה הזדמנותה לע פצוק ניהםש שאול,

 וחלש. מודח מלך מול עכורים במים לדוג שמחיםה חזק, מלך

 ָנֶכה,ה המסכן אדונו על הרע לשון וציאה בעת ובה וד,ד לב תא רכשו יוניח זוןמ טעןמ ביאה ציבא
 באחריות דוד את והאשים לקלל, צאי שמעי ברמייה. אול,ש בית לש נכסיםה לכ לע עלותב וקיבל

 פני את לקבל קיווה גם אולי וד;ד עם עדיין קשיםה צרויה ניב שהרי אול,ש ובן בנרא להריגת
  ממנו. לחסד ולזכות שלוםאב

 אולי ה'; לו אמר כי ויקלל ול "ַהִנחּו - כפרה לש ייסוריםכ ודד אוזניב שמעהנ מעיש ללתק אולם
 (טז, הזה" יוםה קללתו תחת טובה לי השיבו וְבָעְנִיי), ֲעוֹוניּבַ  כלומר, תיב;כ בעוני,( ֵעיניב 'ה יראה

 מכדי וָיֵגעַ  ָעֵיף היהש לדוד, ויין) אנים,ת-וקיץ וקיםצימ (עם דבש מלכודת יהה ציבא ואילו ב).י-יא
  זאת. להבין

 הונתן,י בן ְמפיֹבֶשת וגם שמעי םג שוב יצופו ט)י (בפרק ודד לש חזרתול מלכותיתה פניםה בקבלת
 רב "אמר גדולה. לצרה כולנו) ואת( דוד את כניסה ציבא אילוו מטרד, קר יהה שמעיש ויתברר
 עבדו לאו דוד, בית לכותמ נחלקה אל רע,ה שוןל ודד קיבל לא אלמלא רב: (=בֵשם) אמר יהודה
 עמוד נו (שבת רצנו"מא גלינו ולא בשומרון)ו העגלים מקדשיב (=ממלכתית, יליםאל בודתע ישראל

  ב).

 וללא המוסרית, החריפות שיאב דוד את בקרל היססו אל הם - חז"ל' בגובה' נךת ומדיםל כך
  אים.הנבי דבריב כמו בדיוק פנים. משוא

  

 הלך על בטוח -שמואל ב יז 
אחיתפל הבין את מצבו הנפשי הירוד והשפל של דוד, ומכאן באה הצעתו לאבשלום. לא תמיד נכון 

 ללכת על בטוח ולא להסתכן

 הוא – דוד של מצבו את נכונה ביןה ונוטר) נוקם ליעם*א בת בעש בת לש באס כנראה,( ֲאחיֹתֶפל
 לבדו" מלךה "את הכותל התכווןו נגוזו,ש חלומותה תא המכה, כובד את ,והבכי העייפות את חש
 שהביא אבשלום, לפני להשתחוות ויבוא או ברחוי השאר לכ נחרצת.ו הירהמ פעולהב )ב (יז,

 ציםר איש וחִמשים וֻססים "ֶמרָּכבה דוד. לש לזה הפוך גס,ו בוטה ֶאה,גֵ  ר,ז לכותימ גנוןס מגשור
 ישראל" כל לעיני ביוא ִּפַלְגֵשי ֶאל בשלוםא ַוָיבֹא גג,ה לע ֹאהלה וםאבשלל "ַוַיטּו - א) (טו, לפניו"

 הגויים. ככל מלך וף',ס 'סוף - כב) (טז,



 ֲאחיֹתֶפל, ֲעַצת את אנ "ַסֶּכל - והכאב הבושה עומקמ שזעק דוד, היה כולםמ ובט אתז הביןש מי
 ביטחוןה חוסר יצולנ וךת חיֹתֶפל,אֲ  עצת תא לסכל שהצליח הַארּכי, חּוַשיב לו נהע ה' א).י (טו, ה'"
 ט), (יז, בשדה" שכול כדב" אנשיו מלחמה", איש "אביך – הסתכןל אל ול ציעה ואה בשלום.א של

 באותה דוד לש הנפש מצב את יקפוש שלא עבר,ב נכונים בריםד אנשיך.ל מחכיםו מארבב שוכבים
 כולה, מערכהב פסידה אבשלום שבזה מיד, ביןה ֲאחיֹתֶפל בטוח". על" ללכת חליטה אבשלום שעה.

 ברגעי אבשלום לצד השתילל הצליח שדוד ַארּכי,ה חּוַשי תאבד.ה ואה דודב נקוםל ובמקום
  מלכותו. ואת דוד תא הציל והבכי, העייפות

 לנפשי ֹאמרים ...רבים בנו; אבשלום פנימ בָבְרחֹו לדוד "מזמורב ד),-א (ג, תהליםב קרואל שי וכך
 כבודי בעדי, מגן ה' אתהו …להים-אבֵ  לו שּוָעתהיְ  יןא זיתים):ה להבמע הבכי את (כשרואים

  (החפוי); ראשי ומרים

     ֶסלה". הַארּכי), (בחּוַשי וקדש מהר ויענני ה'"), חיֹתֶפלאֲ  עצת תא נא "ַסֶּכל( אקרא 'ה לא קולי

______________________  

  יא. קפר לעיל ראו  *

  

  

 אתה תקרא תהלים בבית -שמואל ב יח 
דוד היה רוצה לצאת לקרב, אולי יצליח לדבר על לבו של אבשלום. אך דוד נשאר בבית ואת 

 העניינים ינהל יואב

 שיצא המורד הבן לבין לאבשלום, נואשתה אהבתו בין גשרל דרך לכ דודל ותרהנ אל גיל,ר במבט
 צמוע ואה רק אם – התהום על לגשר שלו תוביכול האמין דייןע דוד בלא עולמו. לכ עם לחסלו,

 עם ישירות לדבר ויוכל שאול, מול עשהש כמו מלהרוג ואבי את מנועל וכלי קרב,ה שדהב םש יהיה
 תנצח... האהבה הכל, מרותל ואולי, לבו, תא לרכך אול,ש אל דיברש כמו אבשלום,

 (כא, ישראל" ֵנר את" יסכן ולא הקרב, לשדה ודע יצא לא דודש שבועתם, לע שמרו ודד נשיא אולם
 משורר ג). יח,( ַלְעזֹור" "ֵמעיר נשאר ודד כולם. עלמ ריחפה ודע בניוו אולש לש טראומהה גם יז).

 וחנית,ר פסיביות של סוג תהילים רקיפ אמירת מבטאת יוםה ועד ודד ימימ ישיר.ו תפללי תהלים
     ברירה. ובחוסר בר בקושי אותה יבלק עצמו שדוד

 – דוד לש לבו איפותש פיל ודע הסתכןל מוכן היה ולא םאבשלו בהשבת אחת עםפ שגה כבר יואב
 את לעצור שהכרחי הבין םג יואב גדי. עיןב במערה הרוגל מוכן יהה מלךה אולש תא םג הלוא
 ח). (יח, הקרב חרבמ יותר בעם אכל ברכ היער?) =חיות( היער אשרכ מיוחד,ב קרב,ה אתו המרד

  ברורה. התראה ולמרות דוד, לש מפורשת פקודה פרה בחייו לראשונה

 במרד איום כדי עד תר,ביו לו הנאמן אישה ליואב, ודד יןב מוקע קרע – מנעתנ בלתיה התוצאה
 לשלמה צוואהב יואב של דינו ייחרץ ט) כ,( עמשא הריגת חריא אבל כנע,נ ודד ).ח-ו יט,( נוסף

 רבבק יואב בהכרעת נכון שהומ היה כי בפירוש, םש יוזכר אל אבשלום מנם,א ה). ,ב א (מלכים
  ושאיפותיו. עולמו ועל נוב על דוד לש הכאב לכ עם הזה,

  

  

 איפה הצדק -שמואל ב יט 
לאחר שצלח דוד את כל המלחמות עם אויביו, היה תפקידו העיקרי בעשיית משפט צדק לעמו. דוד 

 ?חוזר למלוך אחרי המרד, וחוזר גם לשפוט. אבל איפה הצדק

  



 משפט ֶׂשהעֹ  ודד "ויהי - נשיוא ידיל ברהע המלחמות שהנהגת אחרי כמלך, ודד של העיקרי תפקידו
 תא ְיַצֶוה אשר "למען ה', מפי בחירתו מטרתו אבינו, אברהם לש דרכו וז ו).ט ח,( מו"ע כלל וצדקה

 יט). יח, (בראשית משפט"ו צדקה לעשות 'ה דרך שמרוו אחריו, יתוב ואת בניו

 כך שלו. עשיומ את צדקב שפוטל ותוא חריוהכ כשופט, דוד אל נביאה נתן פנה רש'ה 'כבשת במשל
 מנון.א מול דוד שתק תמר ונסא בפרשת החתי. וריהא כלפי ודד לש משפטוב מורהח גיעהפ נחשפה

 כסא אביו. משפטי גדנ חתר ובכך שעים,ר והצדיק בבותל גנב בצדק, אל חילהמ קיבלש אבשלום,
  נפגע. צדקה,ו משפט על שנבנה דוד,

 לא יהודה נשיא כי עיקר,ב קלות.ת צופהר ייתהה שראלי בטיש כל על דוד של החוזרת המלכתו
 במשפטו היה העמוק השבר בלא מד).-מא (יט, מיותרו נוסף שברמ יצרוו שבטים,ה ציגינ כלל חיכו

 לפקוד לשלמה נתן כך ואחר הורג,ל בהוצאה למלכותו שובל רצה אל כי חל,מ ואה לשמעי - ודד של
 ט). ב, א מלכים( בדם שמעי עוון את

 דוד של מצבו את וניצל דוי,ב סיפור עליו סיפרש עבדו, יבאצ ולמ ָנֶכהה פיֹבֶשתְמ  שפטמ גיעה אז
 גזר הואו צודק, מי לעומק לבחון כוח יד היה לא דודל שאול. יתב חלותנ לע השתלטל דיכ בבריחתו

 ְמפיֹבֶשת, ל). (יט, שדה"ה את ַתְחְלקּו וציבא אתה אמרתי: – דבריך ודע תדבר "למה – ''ַיחלֹוקּו דין
  הכל. על ויתר דק,צ למשפט מדוד שציפה

 בת יצתה השדה, תא ַתְחְלקּו וציבא אתה ְמפיֹבֶשת,ל דוד שאמר בשעה ב:ר מרא הודהי בר "אמר
  ).ב עמוד נו (שבת המלוכה" תא ַיְחְלקּו ירבעםו רחבעם ו:ל ואמרה קול

  

  

 עד שיבשילו התנאים לפיצוץ -שמואל ב כ 
אבשלום או מרד של שבע, זה הפילוג בין שבטי ישראל ויהודה שמתבשל על אש  זה לא מרד של

 קטנה, ומחכה להתפוצץ

 ניא בדוד וגם במלך, לי ָידֹות "ֶעֶׂשר – עמוק לבוןע מתוך תפרץה )ג ,א שופטים( קדוםה הפילוג
 ודד ייד על ירושלים בניית מד). ט,(י יהודה" "אישל ישראל" איש" אמר ממך", יותר) (תומך,
 תא העריצו הצפוניים ישראל ושבטי ושמעון),( יהודה םע השבטים שרתע יחודא שםל דיוקב נועדה

 כולם. של ירע נחשבה דוד של רושליםי - הז בגלל דוד

 מג), יט, אלי"; המלך קרוב "כי( מיהודה אנשים דיי על עיקרב תמךנ בשלוםא מרדש מסתבר,
 י). טו,( בחברון צמוע תא המליךל בשלוםא חרב הבמקר ולא דוד, של בדרכו 'שבטית' פגיעה שחשו
 שהפכה עכה,מ בית בָאֵבל בביזיון חוסלו הסתתר הואו באמת, מיכהת ייתהה אל כריב ןב לשבע
 כמה"ח ש"אשה עד למצור, נקלעו מדוע ידעו לא פילוא העיר נשיא ט).י כ,( שראליתי לעיר

  ָאֵבל. את והצילה עה,הר מקור תא חשפה יט)-זט כ, חכמה; משליב לדבר (=היודעת

 שופרב "ויתקע – ב) עמוד נו שבת( רב בשם יהודה בר כדברי ול",ק בת" קר ותרהנ כריב ןב משבע
 מופיע הזה המשפט א). (כ, ישראל" ֹאהליול איש ישי, בןב לנו חלהנ ולא דודב לקח נול יןא ויאמר:

 חלק נול "...מה - בעםליר רחבעם בין מלוכהה בפילוג תהיה שנייהה והפעם תנך,ב פעמיים רק
  טז). יב, א מלכים( "ישראל... לֹאהליך שי,י בבן חלהנ ולא בדוד,

 שתהדהד ול',ק 'בת אותה את בכרי ןב שבע של שופרומ ושמע נךת יטבה ראק בלב מוראיא גדול
 בליעל" "איש עם עלבון תחושתב ולא רציני, במשבר מלוכהה לפילוג 'התנאים יבשילו' אשרכ שוב
 בלתי בחלוקה שאול, בית של "השדה" לע דוד לש במשפטו בר זיהה מוסריתה הסיבה את א). (כ,

  .צודקת

  

  



 משיח בן דוד? להלן התנאים -שמואל ב כא 
מה עושה כאן הפרק שלנו, מדוע הפר שאול את הברית לגבעונים, ומה התנאים שהייתי מציב 

 למשיח בן דוד, לכשיבוא

 ספרב אחרוניםה הפרקים 4 תנך?ב אבל - שוביםח םספרי בסופי נספחים'' למצוא רגילים אנו
 כד), פרקב (שייזכר החוזה גד פרקיל שייכים םה כ).-(ה נביאה תןנ פרקיל משךה ינםא שמואל
 רשיותפ של תמציות מכילים אלו רקיםפ אכן, ה). כב, א (שמואל נדודיוב ודד תא ליווהש הנביא

 ועד ֶאָחיו) ושלושת ט,י כא, ְלָית,גָ  םש לע מולעצ שקרא נוסף לשתיפ (כמו דוד מיי מתחילת וקרבות
 (ז). ה'ל בית לבנות דוד של ולרצונ (כד) מזבחל המקום חירתב קדמה פקס בלי ירושלים.

 ממשפחת הבנים 7 של ה') פי עלו הרעב, בלחץ( ההסגרה יאה עינייב כולמ נוראהה הפרשה
 למוות, בניהם) ושל( ישראלים קצינים של סגרהה כמו - הגבעונים ידיל למוות שהוסגרו  שאול,

  וחס. חלילה בינלאומי, במשפט

  מדוע? אותם. וגירש הםב הרג ה', שםב לגבעונים הושעי שבועת תא הפר שאול
 שאול שמשפחת גם המ ז), ז, א שמואל( הגבעונים ריע דרך הרל דרוח הפלשתיםש פנימ לדעתי,

 מה מוסגריםה 7-ו פלו,נ בניוו אולש ן,ועדיי מ).-כט ח, א הימים (דברי להםש לעיר בעוןג את הפכה
 פילוא עוקר השם חילול על הזה העונשש א), עמוד טע דף במותי בלי,ב תלמוד( מרוא ז"לח חטאו?

  טז). כד, דברים( יומתו" בחטאו איש בות,א על ומתוי לא ובנים" כמו: בתורה, פורשיםמ פסוקים

 בישראל" המיתל איש" הםל יהה שלא הגבעונים, בדברי הרהרמ אני הזה, בפרק וגהה שאני ככל
 ומצד צרה. בשעת חילופים הסכמיל אסירים הרבה נול שיש ובט וליא עצמי:ל חושבו ),ד (כא,

 אישה רק נשים! יבויר בלי - בשבועה תנאים ציבמ הייתי וד,ד מבית שיחמ מלך שיבואכ אחר:
  אחת!

  מישראל. דםא שום .למוות לגויים, יוסגר אל מצב, בשום צלנו.א לדין ועמדי שאשם מי

  

 על מה אתה שר, דוד -שמואל ב כב 
מצד אחד זועק דוד לעזרה ומצד שני הוא הולם באויביו ומנצחם. שני חלקים לשירת דוד, שני 

 חלקים לחייו

 השחרור בעת דוד, לעיר הפיכתהו יבוס כיבוש חריא חוברה ישועהה ועל הצלהה לע זאתה השירה
 רפאים עמקב הפלשתים נגדו עיר,ב יבוסיםה ולמ לאהמופה הישועה ירושלים. של הראשון

 (כב, אול"ש ּוִמַּכף ֹאתו... ה' "ִהציל וםי היטב זכור עדייןו כה),-יח (ה, גזר דע רדיפתםו (פעמיים),
 א).

  לשירה: חלקים שני

 על רק להיאמר יכול זה הצילו.ל כדי מהיכלו יוצא ה'ו אונים, סרח דוד ט),כ-ב( ראשוןה בחלק
 עון,מ ובמדבר ובקיר; חניתב (בביתו, ותוא רגה מעטכ אולש הםב שאול,מ בבריחתו דוד נדודי

 שאול באוזני קרא שדודכ שאול, מכף הצלהה על אמרהנ שירהה חילתת כח).-וכ כג, א שמואל
 כד, א (שמואל אחד?" ַּפרֹעש אחרי מת? לבכ אחרי ֹרֵדף? תהא מי חריא ישראל? לךמ צאי ימ "אחרי

  יב). (שם, בך" היהת לא "וָידי אולש לבין ינוב שישפוט ',ה לעזרת שם זעק דוד יד).

 ָעז... ֵמֹאיִבי ַיציֵלני ולי...ק ֵמהיכלו ַוִישַמע ה'... אקרא יל "ַּבַצר - כה)-חי ז, כב,( ודד רש להא לכ על
 ָוֶאְשַתְמרה נגדי...ל ִמשָּפָטו כל כי ה'... רֵכידַ  שמרתי כי ִצדָקתי...ּכְ  ה' ְגְמֵלנייִ  ֹאתי... רָחבַלמֶ  ַוֹיֵצא

 זו ה'"). ב"משיח יד לשלוחמ אנשי את מנעתיו ובלילה, מערה,ב בשאול געתיפ =לא( ֵמֲעֹוני..."
  דתית. שירה

 ולרדוף להכות יכול והוא לוחמים, צבא גדודי לדוד יש - משיחית שירה - נא)-ל (כב, השני בחלק
 מג). (כב, ארץ" ַּכֲעַפר "ְוֶאְשָחֵקם רגליו. תחת וויירמס ייפלו שהאויבים עד שלו, בכוחו ולנצח

 פלשתים מול ההכרעה את הולם זה ולנצח. להילחם כוח לו נתן ה' כי לו, יישמעו הנותרים
 ֶחֶסד ְוֹעֶׂשה ַמלּכֹו, ישועות ִמְגדֹול ַּבגֹוִים... ה' "אֹוְד כך ועל הכנעה, כדי עד ירושלים מהרי ובריחתם

  נא).-נ (כב, ִלְמשיחֹו..."



  

  

 השירה האחרונה -שמואל ב כג 
היינו מצפים ששירתו של דוד תסכם תקופה בסימן של הגעה לישועה השלמה, אך יש עוד מלאכה 

 לגמור

 נתן (בנבואת ודלד ה' הבטחת עם בנייתה,ו דוד ירע ביסוס חריא אמרונ האחֹרנים"" ודד דברי
 העברית לשוןב הם.מ סורי אל 'ה וחסד כסאו, על לכיםמ ישבו שמזרעו ),ז בפרק הראשונה,

 תא "ַוָיֶׂשם - סכנה בעת יעקב לע נאמר וכך ראשון',' אחרי באש המ לכ ואה אחרון'' המקראית,
 (בראשית ֲחֹרנים"ַא  יוסף ואת רחל ואת ֲחֹרנים,ַא  וילדיה אהלֵ  ואת ֹשנה,ִרא לדיהןי אתו השפחות

 ב). לג,

 - דורותל המשכיותה הבטחתב המשיחי בסופה נאחזה הקודם), מהפרק(= 'הראשונה' השירה
-א "משיח לש 'האחרונה', בשירה מתחזק משיחיה הרעיון נהוה א).נ כב,( ולם"ע דע לזרעוו "לדוד

 היא שלו המלכות כי שוני".ל על ּוִמָלתֹו בי, ֶּברִד  ה' וחר (אשר) שראלי ִמרֹותזְ  ְנעיםּו עקבי להי
 בוקר של ברכהה לאור ן")כ אל ="כי( אמתב ומהד נהואינ ּוְשֻמרה", ַבֹּכל רּוכה"עֲ  עולם", "ברית

 הם אמנםש מארץ"), דשא ִממטר, =ִמֹנַגּה( שופע למטרו שמש"), זרחי קרּבֹ  ="ּוכאור( אהנ שמש
  ונצחיים. קבועים ואינם משתנים,ו מתחלפים מידת הם בלא לעולם, ברכה

 ודד מלכותב כמוו למה,ש לישועה לציפיות בניגוד 'האחרונה', שירהה בסוף אן,כ דווקא והנה
 אפשר ואי ָלַהם",ּכֻ  (=מתנדנד) ֻמָנד ְכקוץ" אשר ְבִלַיַעל'' נשיא ויבים,א ובש תעורריםמ בשיאה,

 רֹוףׂשָ  ובאש ֲחנית, ועץ ב"ברזל בהם לחמיםנ דוד של ילוח אנשי םאול שופה.ח ידב הםב לגעת
  (=בשלהבת)*. ַּבָשֶבת" ִיָׂשרפּו

 לכוה שרובם דוד, באצ של מפקדיםה רעיןג םה לואה הגיבורים, רשימותב הצורך המשך גם מכאן
שים' של חידותי הקים הםמ אחד כלו דרך,ה תחילתמ אתו  בעוד יותר, צעירים פקדיםמ 'ְש

שה'   הבכיר. הפיקוד הם 'הש

___________________________  

 פרקי – מוריהה ארץ ,נון-בן יחיאל ד"ר ורי,מ אבי של דרכוב האחֹרנים", ודד "דברי תא פירשתי *
  511-513 עמ' ולשון, מקרא

  

  

 אסור לספור אנשים -שמואל ב כד 
 לכל איש יש ֵשם. אנשים אינם מספרים. גדולי הצוררים הפכו אנשים למספרים בלבד

ד (כא, א), בא על ישראל עוד חרון אף ה'. מדוע? רמז אחרי הרעב הכב שנים שלוש דוד, של בימיו
אדיר בן תשעה  ִמְנָהִלי מבצע -ב) -ד לדעת "ֵאת ִמְסַּפר ָהָעם" (כד, אלתשובה נמצא בהחלטת דו

 .יואב בן צרויה, שניהל אותו, חשב שהוא מיותרו -יום  20-חודשים ו

שני שבטים שהיו קשורים  ִלְמנֹות לא יואב  ), החליטו-לפי הפרק המקביל בדברי הימים א (כא, ה
 300ַקד ָהָעם" היו תוצאות שונות: הפרש של "ִמְסַּפר ִמפְ לוי. ל -ן, ובֵשירות בנימי -למקדש: בנחלה 

אלף בין המספר בפרקנו (כד, ט) לבין המספר הגדול יותר בדברי הימים א (כא, ה). הסתירה בין 
אה כלל המספר הגדול כד): כפי הנר-שתי התוצאות מוסברת במקום אחר בדברי הימים א (כז, כג

ל המגויסים שִרים ָׁשָנה ּוְלָמָּטה". לבסוף נשאר המספר הרשמי רק יותר גם את הצעירים "ְלִמֶּבן ֶעְׂש 
 .לצבא

 הקמת) טז) נאמר במפורש שאסור לספור את העם אלא למטרה ראויה-בתורה (שמות ל, יא
שיש בה כפרת נפשות, וכי אסור לנקוב במספר אלא "ְּבִמְסַּפר ֵׁשמֹות" (במדבר א, ב ועוד) ( המשכן



ֶקל" לכל נפש, "ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם" (שמות ל, יב). אותם באמצעות "ַמֲחִצית ַהּׁשֶ 
 :עקרונות נשמעים גם בפרקנו

אסור לספור אנשים כי לכל איש יש ֵשם. אנשים אינם מספרים. גדולי הצוררים הפכו אנשים  .1
 .למספרים בלבד

לא רק למטרה ראויה הקשורה אסור לספור ַעם לסיפוק גאוות שליטים ולהבטחת שלטונם א .2
 .לקודש, ובדרך של כפרת נפשות

 .אם פוקדים חיילים לצורכי הצבא, עושים זאת רק מגיל גיוס, ולפי הצורך .3

מפקד אוכלוסין מודרני ומספרי זהות הוסברו בצורכי תכנון וניהול של תקציבי 
ס של משרדי 'שקופים' ַּביחועדיין שוררת מרירות בלב רבים המרגישים  ,כך משום והותרו המדינה

 '?השלטון ושאלים: 'האם סופרים אותנו

  

    



  מלכים 

  

 פרק חדש בתולדות ישראל -מלכים א א 
להפרדת הספרים שמואל ומלכים יש סיבה אחת. המלכת בן דוד פתחה פרק חדש בתולדות 

 פוליטיים ישראל, שושלות מלכים. "מי ֵיֵשב על כסא אֹדני המלך אחריו"? מתחילים עם שני מחנות

 ןב המלכת - אחת סיבה שי ומלכים שמואל ספריםה להפרדת וד.ד ולמ נביאה תןנ פרקיל חזרנו
 (א, אחריו" המלך אֹדני כסא לע ֵיֵשב "מי לכים.מ שושלות - ישראל תולדותב חדש קפר תחהפ דוד
 כ)?

 מפתחות שכל הוותיק, הצבא רש צרויה, בן ואבי התייצב דניהוא אחרי וליטיים:פ מחנות שני
 חוץ הצטרפו, המלך יבנ כל בנדודיו. ודד את שרתש כהןה אביתרו ידיו,ב יוה הבטחוןו השליטה
 הקבע כהן וצדוק יואב, את יחליףש הצבא שר הוידע,י בן ניהוב חוץב שארנ ט).י א,( משלמה
 חכו אולם לח). ח, א( וַהְּפֵלתי" "וַהְּכֵרתי גיבוריםה יחידות פקדימ וגם ,אביתר תא שיחליף

  מדי. מוקדם שחגג מחנהב מקביל לו איןו הנביא, תןנ של ידיוב היה ההכרעה

 מקוםל החתי אוריה את ששלח דוד,ל והנאמן החזק אישה צרויה, ןב ואבי תא הביןל שהק לא
 אבשלום אבנר, המרים, אויביםה את ידיו מוב שהרג אישה דוד. קודתפ פיל יותרב המסוכן
 אותם הרוגל והתכוון פרשה'),' ותהא גללב כנראה( סכנה שלמה, ובבנה בעש-בבת ראה ועמשא,
 של המשךה את לקבל יכולים שלא היום, דע רבים יש א).כ (א, תיו"אבֹ  םעִ  מלךה ֹדניא "ִּכְשַכב
  שלמה. ֵאם שבע,-בתמ דווקא דוד מלכות

 היהירה ההתנהגות ווקאד היא החטא לש הרסנית יותרה התוצאה - הפךל אמרה ןנת נבואת
 "ִמתַנֵׂשא עקבותיו.ב ואֹדניהו דבר, כלב אבשלום מר,ת אונסב מנוןא וד,ד ניב לש רסןה וחסרת
ך,ֶא  ניא לאמר:  לאמר: ָימיוִמ  אביו ֲעָצבֹו ולא – פניול רצים איש חִמשיםו ופרשים כבר ול יעשו מ

 ן(ב אבשלום אחרי (חגית) ילדה ֹאתוו מאד, ֹתַאר ובט הוא גםו החטא), (בגלל ָעשיָת  כהכ מדוע
  ו).-ה (א, מעכה)

  

 תהיה חזק -מלכים א ב 
צוואת הדמים של דוד לשלמה הרימה לא מעט גבות, אבל נראה אותם מנסים לשרוד מול יואב בן 

 צרויה וכל אנשי אדוניהו, שרק מחכים ששלמה ייפול

 דמים? חשבונות יסולח שלמה? את ַצוֹותלְ  לדוד היהש מה זה

 ה'.ל הבית בניית לע דוד לש ראויותו פותי וואותצ שי כט)-ו כח פרקים (א ימיםה דברי בספר אכן
 ואהרן. שהולמ לאבות, לא גם ש,לאי פנים ושאתנ שאיננה נבואה,ה פריס לע נויב לכיםמ ספר

 סיכוי לו שאין כמעט א), כט, א הימים (דברי רך"ו "נער שלמהש יא,ה נוקבתה פוליטיתה התחזית
 מירושלים ברוחל ויאלצוהו אשונהר שגיאהל יארבוש יהו,אֹדנ אנשי וכל צרויה ןב יואב מול לשרוד

  קללתו. יצחוןנ את ויחגוג ֵגָרא ןב ִשמעי ובש יתייצב אזו הטוב, במקרה

 כל עשוי הם שלי, צעיר 'בן שראלית:י בשפה - ב) ב,( לאיש" הייָת ו "וָחַזקָת  - שלמהל ודד מרא לכן
 יעזור וה' חכם,ו חזק תהיה ב);ל (ב, בים"טֹ ו ַצִדקים "אנשים הרגו ברכ הם אותך, טרוףל כדי דבר

  בדרכיו'. תלך אם לך

 והניסיון אֹדניהו, אנשי החזקים, אנשיםה מול חודש ורדיםש היו אל וד,ד וואתצ תא מבקריםה כל
 לי יכ ָיַדעְת  "ַאְת  - מוכיח לאשה, שּוַנמיתה אבישג את קבלל כדי בעש-בתל התחנףל ֹדניהוא של

ך,לִ  ניהםפ ישראל כל שמו ועלי המלוכה היתה  (ב, ו"ל היתה מה' יכ לאחי, ְתהיוַ  מלוכהה ִתֹסבוַ  מ
 מלך,כ רצו ישראל" ש"כל מי אל מלוכהה תחזור (לדעתנו), ה'ל שלמה חטאי וב ביום' לומר:כ טו),

  מלכנו'. דוד 'סוכנת' תא לאשה נשא ואשר



 שּוַנמיתה אבישג תא ֶלתֹשֶא  ְת ַא  "ולמה - אביו שהזהירו המ לאמו אמרו מיד ביןה בחכמתו שלמה
  כב). (ב, צרויה" ןב וליואב הכהן לאביתרו ולו מלוכה...ה את לו ְוַשֲאלי לאֹדניהו?

  אותו. שהפר עד בית, מעצרב גרא בן לשמעיו בענתות, אביתרל מקלט למהש נתן ועדיין
  מו). (ב, "שלמה ביד ָנכֹונה "והממלכה

  

 ?מה כל כך מיוחד במשפט שלמה -מלכים א ג 
שפט דוד חצי, דוגמת מ-ראינו בעבר משפטים כאלה, אשר בהיעדר ראיות, הוכרעו בשיטת חציהרי 

 למפיבשת וציבא בעניין השדה

  

 אמו שבע-בת אביו, כסא על היושב דוד ןב שלמה כה.למלו אמתב גענוה להא למהש בפרקי
 לףא כולו. במרחב ישראל עם של עמדומ שינוי תוך רעהפ בת םע דרמטית וליטיתפ חתונה כגבירה,
 עיקרה זאת ובכל מינימליים. בתורהש התמיד רבנותק ראיםנ פתאוםו מזבח,ה לע ולהע קרבנות

 בזה ט). (ג, לרע" ובט בין להבין עמך תא ִלְשֹּפט ֵמעַ שֹ  "ֵלב יאה שלמהל ייחודיתה הבקשהו בפרק
 הבאים. והדורות מקראה ובעיני ה', עיניב עולמו תא שלמה קנה

 האמיתית האם מי בהכרעהו הזונות, נשיםה משתי רהנות תינוקה במשפט כך כל מיוחד מה אבל
  (המרחמת)?

 של זו ששיטה רור,ב מכאן - כה)-כד ג,( לשנים..." החי ילדה את זרּוגִ  רב...ח יל חוק מלך:ה "ויאמר
 נמצאת לא כזאת הכרעה בלא שם. מקובלת ייתהה סותרות, ראיותב או איות,ר העדרב חלוקה
 לי...ש כולה אומר זהו שלי, ולהכ ומרא הז טלית...ב וחזיןא שנים" במשנה: רק אלא בתורה,

 חלק הוא לפיכךו 'יחלוקו', - בדין דקצ אין כי נראה,כ א). ,א רקפ ציעא,מ באב משנה( יחלוקו"
 יכולת חוסר לש במצבים כפשרה הציבור), כוחמ דין בתיב גם לוכה,מ ובהיעדר( מלוכהה ממשפטי
  רות.ברו בראיות וא עדים פי על להכריע

 מול במשפטו צדק, לאו אמת להיות יכלה לאש פשרה הטילל ניסיוןב ְמפיֹבֶשתל ודד מרא ךכ אכן,
 ל), ט,י ב (שמואל השדה" תא ַתְחְלקּו ציבאו אתה מרתי:א בריך?ד ודע דברת "למה - ציבא

  הכל. על לוותר והעדיף צודקת, לא חלוקה קבלל רצה אל ְמפיֹבֶשת ובאמת,

 ראיה לייצר מנוףכ המלוכה, במשפטי ךכ כל קובלמ היהש יחלוקו',' דיןב שתמשה מהשל אולם
  לדורות. גדולתו זוו וצדק, אמת למשפט מלוכהה ממשפט להגיעו ראיות, וסרח של םבמקו מכרעת

  

 הקץ לשבטיות -מלכים א ד 
לשבטיו. גם הצבא וגם מועצת הנגידים בימי דוד, נקבעו לפי השבטים, כלומר לפי מצבו של העם 

 שלמה פנה לדרך חדשה

 לניהול מפתחה היה עדיין דוד ימיב שגם שבטים,ה ממנהל הותימ אופןב ונהש למהש לש המנהל
 השבטים, לפי קבעונ דוד, בימי הנגידים ועצתמ וגם צבאה גם ז),כ א( ימיםה דבריב הממלכה.

 חדשה. לדרך פנה שלמה שבטיו.ל העם של צבומ לפי כלומר

 יתב כמו השבטים, חלותנ פי לע וגדרוה לאש אוגרפייםג זוריםא לע ופקדוה הניצבים כמחצית
ֹ  פתנ שעלבים,ו שמש  היו נייםש - ובשן (צפוני) לעדג מחנים, גלעד, אן,ש ובית זרעאלי מקע אר,ד

 שגם כך לשלמה. ונאמנות קרבה לפי ישיתא נבחרו אחריםה שגם הניחל ישו שלמה,ל חתנים
 אלא שבט,ה את ייצגו אל ובנימין, כרישש שר,א פתלי,נ אפרים, הר נחלות על שהופקדו הניצבים

  הממלכה. ואת המלך את

 בתחילת "יהודה" המילה את כי יהודה', ל'ארץ הנראה ככל כוונתו יט) (ד, בארץ" אשר אחד "נציב
 הניצבים (כ). המסכם הפסוק עם ופעם (יט), הקודם הפסוק עם פעם - פעמיים לקרוא נכון כ, פס'
 והממלכה המלך בית תקציב לטובת בעיקר) חקלאית (מתוצרת המסים גביית על דיםמופק היו



 שהם כך אחר, חודש על מופקד היה מהניצבים אחד כל חקלאית). בתוצרת בעיקר הוא גם (ששולם
 המלך, לעובדי 'משכורות' לשלם הם יצטרכו בו לחודש תוצרת ולרכז מחסנים, בתי לבנות נדרשו
  מלך'.'ל בחותם חתומים בכדים

 גם בע),ש בתל במגידו, בחצור, למשל,( כאלה חסניםמ תיב םג מצאונ מלוכה,ה תקופתמ בחפירות
 'לוח וגם המלוכה), קופתת של השנייה המחציתמ הממצא רוב( למלך'' ותמותח םע דיםכ ידיות

 עונת – החקלאית השנה ונותע לפי מסים בייתג לוח נראהכ שהיה למה),ש מימי כנראה( גזר'
 בה אין כי מס, בה לגבות פשרא שאי מפני נראהכ שורות, שתיל בלוח ולקתמח רע')ז ('ירחו הזריעה

  .יבול

  

 מה שהביא את שלמה אל צור - ה א מלכים
צור הגאה והעליזה של ימי מלכות שלמה ישבה אז על אי יפה, מוגן ומבוצר, שאי אפשר היה 

 ?ורסמיםלכבוש אותו. מה חיפש שם שלמה, חוץ מאשר עצי הארזים המפ

 במסחר שלטוו ימית, מעצמה היו פניקיםה צור. םע בריתב ושגהה מדיניתו לכליתכ רךד פריצת
 פשרא שאי ומבוצר, מוגן יפה, אי לע אז ישבה העליזהו הגאה ורצ ספרד.ו פריקהא פוןצ דע הימי
 דיי לע נעשה היבשה אל שלה החיבור ב). ח,כ ד;-ג כז, חזקאלי ג;-ב כג, ישעיהו( אותו ושלכב היה

 אל להגיע כדי הים לתוך דמהא ששפכו מוקדון, אלכסנדרו יח) ט,כ (יחזקאל בבלו שורא מלכי
 צור. חומות

 אשר יוםה ה' ("ברוך קלה הכנעה של רורהב בנימה ועוד שלמה,ו דוד לא ורצ לכימ תא ביאה מה
 עם שנים רבת התבוללותו אישיים קשרים סיבות: תיש הנראה, כלכ כא)? ,ה חכם"; ןב לדוד נתן

 ב, ב הימים דברי יד;-יג ז, א לכיםמ לג;-לב ,א שופטים נפתלי;ו דן ,(אשר ישראלייםה גלילה שבטי
  יג).-יב

 חירם וגם ט) ח, ב (שמואל חמת מלך עיתֹ  גם - שותףמ כאויב ובאצ רםא עיקרב רם,א ממלכות
 היו שניהםו ממזרח, הארמי איוםה מול מגן חגורת שלמהו דוד לש הצבאית עצמהב ראו - צור מלך

 צורכי באספקת לעשות הגדילה ורצ בירושלים. ה' יתב לטובת לפעולו 'ה שםב דברל מוכנים
  כה). (ה, מןוש חיטים תמורת ם,עצו בהיקף הבנייה

 עצי מכל יותר צור. לבין למהש בין בקשרים עסקש שכחתי), מוש (את מיי רכאולוגא עםפ פגשתי
 פיל כמובן תנהלה ספינותה יווטנ רוכות.א הפלגותב יהפניק ידעל זקוק שלמה היה הארזים

 הייתה הכוכבים ידיעת בלא היעד. נמליל אותם הביאהש יאה שמיםה מפתב שליטתםו הכוכבים,
 אלילים לעבודת חשפונ להפלגות שעלו יהודהמ צעירים מש.מ ליליםא עבודתב מלאהו ספוגה
 תהיינה המ לניווט. גדוליםה מהמומחים ודווקא והעומק, ההעצמ במלוא ניקיתפ-כנענית

  כזאת? חשיפה של הדתיות התוצאות

  

  

 דת ופוליטיקה סיבוב שלישי -מלכים א ו 
המקדש הראשון הוצמד אל בית המלך, השני הופרד. בראשון השחיתות גלשה מבית המלך אל 

 ?המקדש, בשני הכהונה הושחתה. מה יהיה בשלישי

 עיר מלך קדשמ – )א (ט, מלך"ה ביתו 'ה בית" אלא בלבד, קדש'מ 'בית היה לא )א (ו, לה'" "הבית
 מנהמ וינקה בארץ, השוכנת שמיםה למלכות מודצ היכלה תא נתהב אדםה לכותמ הב מלוכה",
 כי לבד,ב מקדש' 'בית היה שני יתב ואילו  מודות.צ והמדינה' 'הדת – מינוי שפתב סמכות.ו השראה
 נאים.החשמו ימי עד קמה אל וממלכה חזרה, אל דוד מלכות

 ממושך לתהליך אחרון שלב יוה שלמה ימי אילוו ומקדש, חמזב הקמתב תחילוה ניש יתב ימי
  דור. כימי במקרא חשבונ שנה 40 כי ,דורות 12 םה שנה 480 – צריםמ ביציאת שהחל



 מבית השחיתות של ואף הפוליטיקה לש בגלישה היה 'ה בית לא המלך יתב צמדתה לש המחיר
 לבין השכינה, מקום יןב העתידית הפרדהה תא )ח-ז מג,( חזקאלי סבירה כך ה'. בית אל המלך

 ִסָּפם ִתָתםּבְ  ומלכיהם... ֵהמה קדשי, םשֵ  ישראל יתב עוד ַטְמאּויְ  "ולא – שליטיםה לש הפוליטיקה
  וביניהם". ביני והקיר זּוָזתי,ְמ  אצל ְמזּוָזתםו ִסּפי, את

 ובפילוגים הכתות, מחלוקתב ני,ש בית ימיב עצמה הכהונה בהשחתת תבטאה שני מצד המחיר
  החשמונאית. ממלכהה בימי דווקא אתש וביתר חשמונאי,ה המרד פניל החמורים הדתיים

 או ו) פרק בחירהה בית הלכות הרמב"ם, כדעת( הראשון כמו – שלישי?ה ביתה קוםל ריךצ איך
 דגיש,ה ל"ג)ר עה,ד (יורה סופר החת"ם שם)? הראב"ד כדעת( כמוה יהה לא עודש חדשה, כתופעה

 לא וגם ראשון, תלבי דמה לא שני יתוב פרט), שוםב (כמעט משכןה מוכ ראהנ אל אשוןר שבית
 מקדש בנותל שאפשר במשכן, למשה הראה ה'ש ממה ולמד ג),מ עד מ( חזקאלי לש מלאה לתיאור

  הנבואה. שבחידו לנביא יראה ה'ש מה לפי רק

  

  

 של שלמה המילה שלא קיימת בלקסיקון -מלכים א ז 
יחזקאל ראה 'מרכבה בגולה', יוצאת מירושלים ועולה לשמים, ואילו שלמה עיצב 'מרכבה' 

 בנחושת יצוקה, והציב אותה במקדש. את מה שראה יחזקאל, שלמה אפילו לא העלה על דעתו

 הנראית הקודש "מרכבת בפירושו: רד"ק תבכ – ג)ל (ז, מרכבה"ה אוַפן מעשהכ אוַפניםה "ומעשה
 בנבואתו". יחזקאל שראה המ בחכמתו שלמה ראהו יא)... עד ח (א; אלליחזק נבואהה במראה

 'מרכבה' עיצב למהש ואילו לשמים, עולהו מירושלים וצאתי גולה',ב מרכבה' אהר יחזקאלש אלא
 ה' כבוד שכינתל כביטוי ולכיורים, ל'ָים' תחתמ ה' יתב בחצרות ותהא הציבו צוקה,י בנחושת

  יג). (ו, אל"ישר עמי את תא ֶאֱעֹזב ולא" עולם,ל ישראל" בני "בתוך

 הרבה – )ח (בפרק בתפילתו שיתפרש פיכ שלמה, לש בחזונו יימתק אל ביתה ורבןח לש אפשרות
 שלמהל אמר ה' פעם אחר עםפ חורבן. לא בלא וכישלונות, טאיםח גללב בואל לולותע צרות

 ללכת מצֹוַתי לכ את שמרָת ו עשה,ת משפַטי אתו בֻחֹקַתי, תלך "אם תנאי,ב הכל - ט)-ד (ט, "אם..."
 יחזקאל, של נבואה ראהמ דעתו על עלה לאו "בחכמתו", נחושתב יצק למהש אבל ב).י ו,( בהם"

  מתעופף. הכל שבו

 אופני כל את יהודה מלך חזא קיצץ האשורית), אימפריהה השתלטות עם( תעופףה הכלש פניל עוד
 רושליםי ואת ההיכל עריש את פתחו ז),י טז, ב כים(מל אבותיו אבות ביא שלמה שיצק הנחושת

  כה).-כד כח, ב ימיםה (דברי אלילים עבודתל יהודה וערי

 שאר וכל יחזקאל ראה לאש מה הים, לע שפחה "ראתה – מאמרוב ליעזרא ביר ייקד כמה
 בעיני ראתה היאש מפני אלא הרוחנית', מדרגתה' מפני אל ג), רשהפ שירה מכילתא,( הנביאים"

 יחזקאל ואילו בארץ, והתגלה הופיע ה' בודכ כאשר סוף, םי על שראלי לעם 'ה שועתי תא רבש
  הגמור. ההפך את ראה בגולה

 חורבן על להינבא לאו הים, על שפחה היותל פעמים לפיא אלף עדיףמ יהה נביאה יחזקאל
  השכינה. סילוק ועל ירושלים

  

  

 להפוך את יתרו לדגם בינלאומי -מלכים א ח 
מצרים נוצר חיץ בין עם ישראל לבין פרעה ומצרים וכל העולם האלילי, והמשכן היה אחד  ביציאת

 ?הביטויים לכך. מה השינוי שמעוניין שלמה לכונן



 בֶיַרח" שלמה בחר מדוע מ), מות(ש הראשון חודשב השנייה שנהב חנךנ משכןה צריםמ ביציאת
  ב)? (ח, השביעי" ֹחדשה הוא (=סוכות) חגב (=תשרי) הֵאָתנים
 את ביטא והמשכן האלילי, עולםה וכל ומצרים רעהפ לבין שראלי םע יןב יץח וצרנ צריםמ ביציאת

 לבדו ָשַכן ישראל עם כח). ג,ל (דברים ָּבָדד" ַטח,ּבֶ  ישראל "ַוִיְשֹּכן – ברכתוב שהמ חתםש מוכ החיץ,
 לד). מ, שמות( ן"המשכ את מלא ה' וכבוד ועד,מ "ֹאהל את יסהכ ה' ענןו הארץ, לא בדרך במדבר

 סיני. להר משה אל אוב ומשפחתו יתרו רק

 ה'. םשֵ  אל ועמיהם העולם ממלכי םרבי להביא דיכ בינלאומי דגםל יתרו'' תא הפוךל אףש שלמה
 שמך את שמעּוןיִ  כי שמך, למען רחוקה ארץמ ובא הוא, שראלי ֵמעמך אל שרא נכריה לא "וגם

 ונתע בגלל ג).מ-אמ ח',( ..". שראלי עמךכ תךאֹ  לִיראה הארץ... עמי לכ ֵידעּון למען הגדול...
 להשתחוות יעלו הגויים כןל – וניברסליתא משמעות שי סוכותה לחגו תשריל בפתח,ש הגשמים

 ביתי, "כי – שלמה שהוביל גדול שינוי הוז יז).-טז יד, זכריה( הסוכות גח תא מקדשב לחוגו לה'
  ז). נו, (ישעיהו העמים" כלל ִיָקֵרא תִפלה בית

 בריםד בספר הקשה מהתוכחה צרות,ב תפילה תחיפ וללתכ ארוכהה למהש תפילת – ינויש ועוד
 ֶדֶבר... בארץ, יהיה כי רעב טר...מ יהיה ולא מיםש ְּבֵהָעֵצר ויב...א פניל שראלי מךע "ְּבִהָנֵגף  - (כח)

 בגלות ועם הבית חורבן קר לז).-לג ח,( "שעריו... בארץ ְיבֹואֹ  לו ָיַצר יכ ָחסיל, רֶּבהַא  ֵיָרקֹון, ִשָדפֹון
  כאפשרות. כלל נזכרו לא

 ספרמ בביטויים תשמרו", לא "אם... חורבןה תיאור את שלימהה ט)-ב ט,( קשהה 'ה תגובת
  כה).-כג כט, דברים מול ט;-ח ט, (למשל דברים

  

  

 לא באתי להתחבק -מלכים א ט 
לתפיסת המצרים את עצמם כ'בני אלים'.  מעולם לא ניתנה 'בת פרעה' לשליט זר. זה היה מנוגד

 ?כיצד הגיעה בת פרעה אל שלמה

  

 יהולנ י),-(ג הממלכה בפרקי עליו. מאצילו המלך בית תא ועוטף קיףמ 'ה יתב ז),-ו( בנייהה בפרקי
 הם י-ט רקיםפ עליהם. ומאפיל י) ט,( הבתים" שני" את קיףמ הבנייהו כלכלהה הפוליטיקה,

 את סבירמ ט ופרק רעה,פ בת םע למהש חתונתב פתח ג רקפ ה.-ד-ג לפרקים ברור המשך
 'בניכ עצמם את המצרים לתפיסת מנוגד יהה זה זר. שליטל פרעה' ת'ב יתנהנ אל מעולם הרקע.
 שלמה? אל פרעה תב הגיעה כיצד אלים'.

 אחרי נגדו, להילחם כדי אלא למה,ש עם להתחבק דיכ לא - ז)ט (ט, ָלה"עָ  מצרים לךמ "ַּפרֹעה
 אלא כהזדמנות, לפרעה ראהנ ורך" "נער למהש צרויה. ןב יואבו ודד לש הבמה'' ןמ רידתםי

 בסביבות התנהלה המערכה צמו.ע פרעה על אייםו המצרית הסתערותה תא לםב למהש לש שצבאו
 והשופטים ההתנחלות תקופתב כנען) ערי רוב מוכ מצרית, סותח (עם ניתכנע נשארהש זר,ג העיר

 היחלץל כדי גזר, את קריבה הוא סתבך,ה שפרעהכ ה.ב געפ אל ודד ואפילו כט), א, (שופטים
 הכנעני ואת באש, ַוִיְׂשְרָפּה גזר את ַוִיְלֹּכד"  - תוב את תתל נאלץ גםו למה,ש באצ לש מהכיתור

  שלמה". אשת לבתו יםִשֻלח ַוִיְתָנּה ָרג,הָ  בעיר ַהֹיֵשב

 לאא ומגידו, צורח שעריל ההז מעטכ למה,ש ימימ מפואר ישראלי שער מצאנ גזר תל בחפירות
 גאלי פרופ' פרעה). של עלייתוב (כנראה צהשנפר אחרונה,ה כנעניתה חומהה תוךב ושתלה שהוא

 ובמידות מבנהב ההקבלה לפי קודמות, חפירותב נחשפה מחציתוש בגזר, למהש ערש תא יההז ידין
 - ו)ט (ט, גזר" אתו ְמִגדֹו, אתו ר,ָחצֹ  ואת" שלמה: של הבנייה ימתרש ולפי מגידו,ו חצור לשערי

  ).200-052 עמ' חצור, ידין, י'( לארכיאולוגיה נךת בין פגשמ של שיא

  

  



 ככה עושים פוליטיקה -מלכים א י 
עזבו אתכם מסיפורים מסתוריים ורומנטיים על מלכה יפה ותינוק, האינטרס החבוי מאחורי 

 המליצות הנפלאות נכתב ברמזים

 הנשים לע השמועות והחידות? משליםה החכמה, '?ה ֵשם למה?ש לא ְשָבא מלכת את הביא מה
 פרעה? בת ועל הרבות,

 - היום עדו מאז בפוליטיקה מוכ ברמזים, כתבנ נפלאותה מליצותה אחורימ חבויה האינטרס
 עבדיו את גבר) (=מעציון ָּבֳאני חירם וישלח" יד); (ט, הב"ז ִּכַּכר עשריםו מאה מלךל ירםח "וישלח

 ַּכר,ּכִ  ועשרים מאות ארבע זהב שםמ ויקחו אופירה, ָיֹבאּווַ  שלמה; בדיע םע ים,ה דֵעייֹ  ִניֹותאֳ  נשיא
 מאד..." הרבה ובשמים זהב, ככר עשריםו מאה למלך ַוִתֵתן" כח);-כז ט',( שלמה" מלךה לא ַוָיִבאּו

  י). (י,

 חירם םע הבריתו הרים,נ ארם ביןל ומצרים סוף ים ןבי החיוניות מסחרה דרכי לע שלט שלמה
 שבעזרת אלא הגדול, יםב שלטו שהפניקים די אל מעצמה. לש עמדמ חדי הםל תנהנ ורצ מלך

 מן נחרדו ואנשיה ְשָבא מלכת וף.ס ים דרך אופירמ הזהב מסחרל כוחה מלואב כנסונ םה שלמה
 ְשָבא מלכת לכן, הבלעדית. רשותםב אז עד היהש הזהב חרס על מההשתלטותו הפניקית, הפלישה

  חירם. שנתן הלבנון ארזי נגדכ ייחודיים ובשמים ירם,ח לו נתןש הסכום ותוא את למהלש הביאה

 לּה תןנ אשר מלבד ָשָאלה, אשר ֶחפָצּה לכ "את לה נתןו מחירם, קיבלש מוכ מנה,מ םג יבלק שלמה
 תבשמיר אלא אתיופית,ה באגדה המתואר כפי תינוקב מדובר לא – ג)י (י, למה"ש המלך כיד

  גדול.ה לים הפניקים ובהגבלת דרום,מ הזהב מסחרב ואופיר ָבאְש  של השליטה

 כמעצמה. משניהם, לקבלו שבא, ומלכת ירםח בין זהירותב עתהמ תמרןל יהה כולי שלמה
 משלי ואת א), (י, ה'" ֵשםל שלמה "ֵשַמע תא בעולם פרסמיםמ ה', שםב וראיםק ולםכ ובינתיים,

  ט). (י, ברוך" היך-א ה' "יהי – ואומרים חכמתו,

  

  

 לא הכל זהב -מלכים א יא 
כבוד ויקר, התפעלות ִמַמלכּות אדם, מהחכמה, מהגדולה, מהעושר, וכמובן מבית המלך בצלו של 

 בית ה'. התרגלתם לטוב? עכשיו הנבואה חוזרת

 ובית ה' בית במרכזםש שלמה, מלכות של זוהרה פרקי חריא הבימה, לא חוזר נבואהה של קולה
 אדם, ִמַמלכּות התפעלות ואף יקרו כבוד בו ישש בתנך, יחידה מקוםה םה למהש רקיפ המלך.

 שלמה. בתפילת הרוח וִמַגדלּות 'ה בית של צלוב המלך ביתמ וכמובן ר,מהעוש הגדולה,מ מהחכמה,

 שלמה שהשיג העושרו הגדולה - המוסרי קולה גם וזרח להישמע, נבואיתה ביקורתה כשחוזרת
 המוסרי המחיר – הנבואי מבטב נעלמים נותיהם,ב בעזרתו אזורה לכימ םע ועפיםהמס ביחסיו
 בקד בהם פרעה... בת ואת רבות, כריותנ נשים הבא שלמה והמלך" ריף.ח טוןב ודגשמ והדתי
  ד).-א (יא, ּבֹו..."לִ  את נשיו ַיטּווַ  לאהבה... שלמה

 ה'"? םע שלם בבול יהה לאו חרים,א אלהים אחרי לבבו תא ִהטּו נשיו למה,ש זקנת לעת" רק האם
 אמר: יוסי רבי לזנות;... משמ – אהב מר:א יוַחי ןב מעוןש רבי" דבר:ב חלקונ חכמיםה גדולי

 יוסי רבי עתד ו). ב, פרק נהדרין,ס (ירושלמי שכינה"ה כנפי חתת לקרבןו ורה,ת דבריל למושכן
 להיך-א 'ה "יהי – רשמיה נאומה ובסיכום א), (י, '"ה "לשם שבא לכתמ של ביקורה בתיאור ניכרת

 ה', לשם םדברי ונשאה קרבן הקריבה חשובותה שלמה נשותמ אחת לכ סתםה ןמ ).ט י,( ברוך..."
 תואם וזה בתורה, ה' אזהרתל בניגוד נכריות םע בחיתון חטאה ודגשמ נבואיתה ביקורתב אולם
  מהתחלה. כבר ייתהה שהסטייה רשב"י, לדעת

 ו"רזון כב),-כא (יא, צרויה בן יואב מות אחרי מיד לאדום חזר אדמי"ה "הדד – לפרטים לב שימו
 מרד חולל אפרתי" נבט בן "ירבעם וגם כה), (יא, שלמה" ימי "כל דמשק את המריד אלידע" בן

  זוהר. פחות הרבה באור שלמה מלכות ימי מתגלים והנה - שלמה בחיי ראשון



  

  

 עבדים היינו לשלמה -מלכים א יב 
יו לשלמה יותר ממאה וחמישים אלף עובדי כפייה משארית הכנענים, ולא היה לו בשלב ראשון ה

 שום צורך ב'מס עובד' מבני ישראל. אך זו הייתה רק ההתחלה

  

 "ויעל כב); (ט, שלישיו..."ו ושריו ועבדיו המלחמה, נשיא הם יכ עבד, למהש תןנ אל שראלי "ומבני
 המס" לע ואֹדניָרם בנונה...ל ישלחםו יש;א אלף לשיםש המס ויהי ישראל, כלמ מס שלמה המלך

 ֹאתו ַוַיפֵקד הוא לאכהמ ֹעֵׂשה כי הנער את למהש ַוַירא חיל, בורג נבט) בן( רבעםי והאיש" ח);כ (ה,
 כח); יא,( יוסף" בית סבל לכל

 תא רחבעם המלך "וישלח יא); (יב, שוטים"ב אתכם ִיַסר אבי" ד); (יב, ֻעֵלנּו..." תא קשהִה  "אביך
  יח); יב,( ַוָיֹמת" אבן, בו ראליש כל ִירגמּווַ  המס, לע אשר ֲאֹדָרם

 עובדות לאא אוהד,-ממלכתי מבט ולמ ביקורתי-נבואי במבטו ונותש השקפותב דוברמ אל כאן
 יותר לשלמה היו ראשון שלבב - בתהליך דוברמ לדעתי זוהר'.ה 'פרקי תוךב גםו חלוטין,ל שונות
 ורךצ שום לו היה ולא ),ל-כט ,ה כא;-כ ט,( כנעניםה שאריתמ פייה,כ עובדי אלף וחמישים ממאה
  ישראל. מבני עובד' ב'מס
 המס ועובדי טו), (ט, גזרו מגידו בחצור, מוכ בירושלים בנייהה בודתע אדמ תעצמהה ני,ש בשלב

 10000 נוספו וכך מישראל, םג עובד מס למהש העלה כןל הספיקו. לא כבר כנעניםה משארית
  ישראל.מ עובדים

 חודש מאשר בהרבה קשים בתנאיםו יוסף, בית שבטימ בעיקר ובדים,ע מוניה ייסוג שלישיה בשלב
  יוסף". בית "סבל זהוו בבית, וחודשיים עבודה

 לבניית כשהגיעו יט). ט,( שלמה" ֵחֶשק "ואת המלך יתב את ובנו ',ה בית תא בנותל יימוס ברכ אז
 הוביל המרד יכויד ראשון.ה ירבעם רדמ רץפ ז),כ א,י כד; (ט, פרעה לבת פוארמ בית עם "ַהִמלֹוא"

 שם מלוכה.ב לזכות כדי לשכם לכתל רחבעם אלץנ שלמה, אחריו וטים,ש ייסוריב רךפ לעבדות
ני.ה אחיה של הקרעים בואתנ והתקיימה ולו,כ המפעל התרסק   שי

  

  

 השבר לא פסח עליהם -מלכים א יג 
עם את הפילוג למרד נגד תורת משה. ועל מי עוד לא דילגה יחד עם המרד נגד בית דוד, מנצל ירב

 ?המחלוקת

 הנביאים. לע פסח לא והשבר ל,ישרא בעם תיד לפילוג פךה המלוכה פילוג

 מקדשכ ירושלים בחירת עם השלימו ולא רצו שלא וסף",י "בית שבטיב פרטב בים,ר יוה בוודאי
 ולחני*פ כבסיס עגל'' לע מוםע זיכרון היה עוד סרו". "לאש הבמות עובדי היוו והיחיד, האחד

 'קדוש' כמקום נודעה דאיו אל-ובית עקב',י ל'סולם דומהב הארץ, לע ראה'נ 'בלתיה להופעת
  השמים'. וכ'שער לאבות,

 את כשהפך תום עד להא כל את ניצל כ), ,א (יד ו'אביה' נדב'' בניו שניל קראש בט,נ ןב ירבעם
 בגבולות בנונ עגלים מקדשי'' ניש וד.ד יתב גדנ המרד עם יחד משה, תתור נגד למרד הפילוג

 לא עצמו כות)סו-(=אסיף "החג" תא מירושלים. בדלנ חגים לוחו וי,ל שבטמ אל והניםכ ממלכתו,
 כדי ג),ל (יב, ִמִלּבֹו" ָּבָדא אשר "ַּבֹחדש רגלל העלייה זמן תא והזיז ='אלול')( ודשח וסיףה קר שינה,
       כח).-כו (יב, ירושליםל גללר מלעלות עם המוני למנוע



  בנבואה: השבר
ניה חיהא קרעים,ה ביאנ לש קולו  אל,-מבית זקן נביא'' (בכתובים). נשמע לא א)ל-טכ (יא, שי
 מיהודה בא להים-א "איש - שקר נבואת בעזרת בטנ בן ירבעם לש דרכו לע להגן'' יסהנ ם,שֵ  ֲעלּום
  בחייו. וישלם השקר, בואתנ אחרי תפתהי ואה בהמשך ֵשם, ֲעלּום ואה וגם ה'", בדבר

-הא איש "שמעיה היה ישראלל יהודה בין וראהנ אחים לחמתמ מנעו פרץב עמדש יחידה הנביא
 עם ירבעם מרד לדיכוי יכויס חסרת למערכה מלצאת צבאוו רחבעם תא שעצר ד),כ-בכ יב,( להים"

  ישראל. שבטי רוב

__________________________  

 ארצות במוזיאון וצגמ כזה חדא אלילים. סליפ יצביםנ עליהםו עגליםו םפרי פסלי נמצאו *
  השקפתם. לפי לה', בדוע אבל בתורה, רדומ העגל ובדיע בירושלים. המקרא,

  

  

 ?נבואה עממית בתנך -מלכים א יד 
הכלל לגבי נבואות שנכנסו לתנך, לפי חז"ל, הוא כזה: "נבואה שהוצרכה לדורות, נכתבה, ושלא 

 רות, לא נכתבה". אבל יש יוצאות מן הכללנצרכה לדו

 על עקרה, אשה לע חולה, ילד על שאולל עממיים םנביאי חפשיםמ מצוקהב נשיםא יוםה עדו מאז
 "עשרה או ח) ט, א שמואל( שאול נער ביד סף"כ שקל רבע" לאיבוד. הלכוש תונותא עלו ספיכ חוב

 נביאיםו נבואי, ייעוץ''' לע קובלמ תשלום היו ג), (יד, ירבעם שתא של דבש" ַבקֻבקו וִנֻקדים לחם
 ִיָקֵרא היום נביאל כי הֹרֶאה, עד וֵנלכה ְלכּו" – אדמ מקובל יהה הז כבוד.ב תפרנסוה עממיים

 ).ט ט, א (שמואל הֹרֶאה" לָפנים

 נכתבה, לדורות, הוצרכהש "נבואה אבל נביאים, לפיא רבבות לע דיברו )א עמ' די מגילה( חז"ל
 לש נפלאות מעשי יאה לדורות' וצרכהה לאש נבואה' לדעתי, – כתבה"נ אל ורות,לד נצרכה ושלא
 היו הדורות בכל נשים.א המוני ומושיעים רואים',' באמת םה םא םג ממיים,ע ביאיםנ אלפי

 על לדורות, שהוצרכו קלסיותה הנבואות כתובות תנךב בספר. ותםא לכתוב יבהס וםש איןו כאלה,
  ישראל. עמו ביןל ה' בין מיוחדה הקשר עלו ההשגחה, עלו היסטוריהה על התורה, ועל הבריאה

  עממית? נבואה תנךב מוצאים אנו מתי
 הילד לחיי מענה חיפשה רבעםי אשת וכאשר שראל,י על כהמלו מצאו תונותא יפשח כששאול
  ישראל. על מלוכה יבדא ירבעם ובית החולה,

 בית גדנ ה' נביאי לש העקרוני מאבקב ותשלוב שהן מפני תנךב נכתבו ואלישע ליהוא נבואות גם
  הבעל. פולחן ונגד אחאב,

ני,ה אחיה  לקריעת הנבואי הבסיס את זהב והציב הקרעים, שרתע את בטנ ןב ירבעםל נתןש שי
 ירבעם בית של קשהה הקץ על רבעםי לאשת להודיע שנשלח ואה אומה,ה לפילוגו הממלכה

 ממנו, יימלט מותל החולה רבעםי בן ביהא ילדה רק כולה). ישראל ממלכת לש אף לעתיד, (ובמבט
  .ולקבורה מספדל יזכה הוא רק כי

  

  

 מאחורי כל מלך מבטיח עומד נביא -מלכים א טו 
 ?שה הרע או הישר בעיני השםע -שם, שם אמו, אירועים קצרים מימי מלכותו, והעיקר 

 מספר הנביא נתן לפרקי בהמשך ('ראשונים'). נביאים (=סיפורי) ספרי גבי על ָיצּוק מלכים ספר
 ֲאִחיה י), עד (ג שלמה פרקי ואחריו ב),-(א נתן בפרקי א מלכים ספר פותח כ), עד (ה ב שמואל
ני  יט,-(יז הִתְשּבי אליהו (טז), ֲחָנני בן ֵיהּוא יג), גם ואולי (יב, להים-הא איש שמעיה יד),-ו (יא השי



 בן יונה י),-ט וגם ח,-(ב אלישע ונער אלישע כב),-ו כ א (מלכים ִיְמָלה בן מיָכיהּו ב),-א ב מלכים כא;
 כ"ה).-כ"ד כ"א, (ירמיהו, כג).-(כב הנביאה ֻחלדה כ),-(יח ָאמֹוץ בן ישעיהו כה), (יד, ֲאִמַתי

 אריכיםת םע שראל,י מלכיו יהודה מלכי המלכים, קטעי כתובים הנביאים =סיפורי)( ספרי בין
 מותו בקיצור, המלך מימי חדיםא אירועים יהודה, לךמ של ואמ םש ישראל,ל הודהי יןב משווים

  ה'". עיניב הישר / הרע "ויעש קצר:ו חד בואינ שיפוט - והעיקר - אחריו והבא

 'ספרל נביאיםה (=סיפורי) ספרי תא שיצקו הם בנית,ת ובאותה גנוןס באותו ולםכ המלכים, קטעי
 בספר גם מופיעים הם כךו הנבואי, סיפורל בעצמם ופכיםה מלכיםה טעיק ספרה סוףב מלכים'.
 זה היה אם גם( מלכים וספר ספרו כתב ירמיהוש א), עמ' וט בתרא בבא( ז"לח מרוא כן,ל ירמיהו.

  מה).-ו לו ירמיהו שלו, סופרה נריה, בן ברוך

 יד, ִדבֵרי...", "וֶיֶתר( החתימה רקו ד),י-ו יב( נבואיה ורמהסיפ חלק הוא נבט ןב ירבעם של הקטע
 וֲאִבָים רחבעם את וגשיםפ אנו אליהו רקיפ עד מלכים.ה קטעיל אופייניה ניסוחב עוצבתמ כ)-יט

 של אכזרי חיסול עם ירבעם ןב נדב ואת ',ה בעיני ישרה דרך לא יהודהב חזרש הראשון - ואסא
 את שהעבירו אחאב,ו עמרי עד להם,ש האכזרי סולהחי םע בנו ֵאלה אתו ַּבעָשא את ירבעם, בית

  לשומרון. מתרצה הבירה

  

  

 הסיפורים שמאחורי הִמספרים -מלכים א טז 
הם מופיעים ברמז, שם, שנות מלכות וכמה מילים בודדות, אך מאחוריהן תמצאו ממלכות, 

 מלחמות, חיסולים ורכישות

 או מותש מילים, מהכ מאחורי בוייםח והם ברמזים, רק שסופרו למיםש סיפורים בתנך יש
 מהם: אחד הנה מספרים.

  ח); (טז, שנתים" בתרצה, שראלי על בעשא ןב ֵאלה מלך" לאסא 62-ב
 המליכו פלשתית,ה ִגְּבתֹון סביב שחנה עם,ה בצבא - תרצה"ב ימים בעתש מריז מלך" אסאל 27-ב

  יז);-וט (טז, ישראל" על באצ שר "עמרי תא ביום בו
 עמרי; אחרי החציו להמליכו, גיַנת בן בניִת  אחרי יהה העם ציח חצי,ל שראלי עםה ָחֵלקיֵ  "אז

  כב);-כא (טז, מרי"ע וימלך תבני, ימתו עמרי... ויחזק...
  כג); (טז, שנים" שש לךמ בתרצה שנה, עשרה תיםש ישראל לע עמרי מלך" לאסא 13-ב
    כט); (טז, שנה" שתיםו םעשרי בשמרון, ישראל על מריע בן אחאב מלך" לאסא 83-ב

 גבתון על לחםנ כאשר נדב המלך חיסולב פתח ששכר)י משבט( עשאב לש אכזריה רשעה משטר
 בנימין. בנחלת יהודה מלך סאא נגד ונלחם ט),כ (טו, ירבעם"ל שמהנ כל" שאירה לאו הפלשתית,

  .תאבדה כך ואחר אלה, את חיסל מריז – שרשרתל הטבח עשימ הפכו נוב ֵאלה כשמלך

 אכזרית, (אחים?) אזרחים במלחמת )13 עד אסאל 27-(מ שנים 4-מ ותרי לחמונ תבניו עמרי
 משבט ובעשא ו),כ (יא, אפרים משבט רבעםי ישראל. בירתכ היפה רצהת לש רכהד סוףל שהביאה

  שבטים. במלחמות שקעוו עם, לאחד לויכ לא ז)כ (טו, יששכר

 בנותל היה ריךצ הרסנית,ו רוכהא מלחמהו יבנות זמרי חיסול מלוכה, תיב שני חיסול אחרי
 ויששכר, מנשה חלותנ מאחדת אחרת, ירהב לחפש יהרמ מריע אנרכיה.ו ריסותה תוךמ ממלכה

 תחילוה שם מלוכה. בית עם מזוהה בירה – ירושלים של דגםה לפי רון,ֹשמ תא בנהו נהק ולכן
  שנה. לחמישים מלכהמ לבסס ואחאב עמרי

  

  



 ן שתי נשיםנביא בי -מלכים א יז 
 איזבל מכאן, והאלמנה מצידון מכאן. בין שתי הקצוות הללו מתנהלת המערכה של אליהו

  

 הבעל ופולחן ואיזבל אחאב נגד לחמהמ להכריז אותו לחש ה' לא ופן.ד וצאתי יאה ליהוא נבואת
 יריחו על נון בן הושעי של החרם הפרת קער על ',ה בשם מערכהל שיצא הוא אליהו הכנעני,

 ומטר, טל האלה השנים יהיה אם פניו,ל עמדתי אשר שראלי להי-א ה' ַחי" לד),-בל טז,( הכנענית
 א). יז,( ְדָבִרי" לפי אם כי

 בצומת 'מלמטה' התפרצה הקנאית נבואהה  אחריו, החשמונאי מתתיהו כמוו לפניו, פנחס כמו
  ממלכה.ה על משתלט שהחל ליליא איום מול שראלי ולתורת ייחודה לאמונת קריטי

  הבצורת. גֵזרת בקיום כול, ודםק  ביטוי, לידי באה דבר ו,ב תמך 'ה ההכרזה לאחר

 מאה להחביא הצליח ה' ֵראיְ  (עובדיה בהמונים )ד (יח, '"ה ביאינ את" הרוגל תחילהה כשאיזבל
 ומזון מים עם הרדיפות, פנימ כרית בנחל מסתורל ה' ותוא שלח ערות!),מ שתיב נביאים

 רגיל, ובמצב מא,ט עוף הוא ְׂשָלו)לַ  (בניגוד עורבש לאא צרים.מ יציאתב שראלי יבנ את שמזכירים
 עורבים כי עא), צה עא; ה (חולין כזה אופןב העין" ןמ שנתעלם בשר" אכולל אסור

  נבלות. להביא  רגילים

 ן",לצידו "אשר ַרֶפנד')(='סַ  ל'צרפת' אותו לחש ה' 'ְיֹבֶשת'), = ("ִתְשּבי" חלהנ תייבשותה אחרי
 את להציל יכולת לו נתן גם 'ה אותו. לחפש הדעת לע יעלו אל ששם פנימ וליא יזבל,א גיעהה משם

  החייאה. ידי על ילדה את וגם רעב,ב ממוות נהב ואת האישה

  אותו. לחש ה' ולא מאליהו, אהב היוזמה אבל

 ידי לע דףהנר לנביא מקלט תנהנ אליהו, הכריז ליוע ברעב תהמ שכמעט צידון,מ האלמנה האישה
 המערכה של ההפוכים הקצוות ניש הן הללו נשיםה ושתי ,מצידון באהש שומרוןב מלכהה איזבל

  כד). (יז, אמת" פיך,ב ה' "דבר על

  

  

 בצד של מי אתה, אחאב -מלכים א יח 
אחאב ראה חשיבות מכרעת, מדינית וכלכלית, בקשרים עם צידון והיה מושפע מאשתו שממש לא 

 ?הסעיפים". אולם, איך הוא מתנהג כשהוא פוגש בנביא"פסחה על שתי 

 מצרים)? כותמ את (שמזכיר ברעב תומ ובניהן למנותא כמה יזבל?א ידב תומ 'ה נביאימ כמה
 בשנה ה). יח, שלו; הצבא (=גרעין ופרד" "סוס החיותל חציר רגליוב חפשל צאי ברכ המלך

 טר.מ ולתת הבצורת את הפסיקל דיכ אחאב לא אליהו את שלח 'ה – יוזמהה התהפכה השלישית
 וצידון). צור מול שראלי ממלכת גבול אז כנראה( הכרמל הרל אליהו תא שלח אל ה' אבל

 היסטורית-דתית להכרעה חתרש הוא אליהו כי ז),ל (יח, ֵנני..."עֲ  ה' ֲעֵנני" התפללו םש מדע אליהו
 בקישון. ישחטוי או צידוןל חזרוי הבעל ואגדות מטר, נותן ה' קר לט). (יח, הים"ל-אה הוא ה'" -

 כרמז אבנים, 12-מ לה' זבחמ ובנה ל), (יח, הרוס"ה ה' זבחמ "את יפאר םג ואה נענה.ו ביקש
  סיני. להר בחזרה – וישראל יהודה קרעים,ה 12 לש מחדש לאיחוד

 על 'פסחה לא מעולם רודניתה המלכה כא). יח,( הְסִעּפים" תיש "על פוסח שאחאב דעי אליהו
 היה אחאב רק יט). (יח, יזבל"א ֻשלחן ֹאכֵלי אֵשרה...ה "נביאי תא כרמלה הרל לחהש לאו ּפים',ְסעִ 

  בדיהו.עֹ  וגם איזבל גם ְסִעּפים",ה "שתי כנוש ארמונו בתוךו בנפשו, קרוע



 וֹעבדיהו לאליהו, רובק היה הוא הדתי במובן – הדתית אמונהב ספקות אחאבל היוש סתברמ לא
 שהביאה ידון,צ עם קשריםב כלכלית,ו דיניתמ כרעת,מ שיבותח אהר אחאב אולם יוכיח. בביתו

 הדיכוי מחיר את ביןה אחאב אלה. קשריםל הערובה ייתהה איזבלו גילה,ר לתיב ריחהפ לשומרון
  יז). (יח, ישראל" "ֹעֵכר אליהו לש קנאותו את כךב האשים בלא ה', ביאינ בהריגת בלאיז של

 םע ה', ביד מרכבתו תא להוביל ול נתן אףו חריו,א הלךו וגגהתמ אחאב שנפגשו, ברגע אולם
  מו). (יח, זרעאלה"י ֹּבֲאכה "עד הגשם,

  

 ?אליהו דומה למשה -מלכים א יט 
יום וארבעים לילה. מה  40שניהם הסתתרו מפני שליט רודן, שניהם זכו להתגלות אלוקית אחרי 

 ?דומה ומה שונה בפועלם של שני הנביאים הגדולים שלנו

 הוביל אותה, משקיבל ךא בחורב, שליחות קבלל רצה אל שהמ היפוך.ב רק - משהל ומהד אליהו
 על שנטל תפקידו, את לסיים דיכ לחורב, מהארץ לךה אליהו ארץ.ה אל חורבמ ישראל םע את

 עצמו.

 ה' אל וחזר התבן), בגֵזרת פרעה מול( תחילה נכשל שהמ רודן. ליטש מפני הסתתרוו רחוב שניהם
 ביציאת ניצחוןה עד והתחזק לךה השנייה שליחותב ךא ב),כ ,ה מותש לחתני";ש זה ("למה

 רגעמ אך ה', ביד אחאב רכבתמ את הוביל כברו מוחלט, אופןב כרמלה הרב יצחנ ליהוא מצרים.
 הפך אחד וברגע ד),-ג (יט, התייאש תנקום, היאו איזבל, ידב נשארו שלטוןה פתחותמ יכ שהתברר

  ולבריחה. מפלהל י) (יט, ה'"ל ִקֵנאתי "ַקנֹא

 ָאַכל לא ("לחם ולילה יום 40-ל האש בתוך נכנס אףו סערה, ברוחו אשב תגלהמ 'ה תא אהר משה
 ְרָצפים "ֻעַגת בכוח ולילה וםי 40 הלך אליהו אש.מ תורה קיבלו כח), ד,ל מותש תה";ש אל ומים

 'סילוק שפירושו א),י (יט, קה"ד מהדמ "קול רק נותר יךא וגילה ו), (יט, ים"מ וַצַּפַחת (=גחלים)
  הארצי. החומר מעולם שכינה'

 ָבאש לא (ואף) '...ה ָברוח "לא כעת אבל ,בסיני למשה מוכ הכרמל, הרב אשב אליהול נהע ברכ ה'
 תמשח מחולה מָאֵבל ָשָפט ןב אלישע "ואת ֵיהּוא,ו ֲחָזֵאל בצעוי ואחאב יזבלא פלתה את – ה'"

 בדרך וגם סיני בהר םג משה, של רכוד וממשיך מינוי די יהה הושעי ).טז-טו (יט, תחתיך" לנביא
  התקווה. אל ויחזור ליהו,א את יחליף אלישע – הארץ אל

 אחאב, בית לע אסון שימיטו וֵיהּוא, ָזֵאלחֲ  משיחת תא אבל לישע,א מינויב הבדידותמ צאי אליהו
  לאלישע. זאת והשאיר יצע,ב לא אליהו שראל,י ממלכת ועל

  

  

 מסתפקים בניצחון חלקי -כים א כ מל
כל התנאים הבשילו לקראת עוד סיפור של ניצחון המעטים על הרבים, אולם, "מלכי בית ישראל... 

 מלכי חסד הם. וגם האויב יודע את זה

 הנביא שֵשם אף אחד, סיפור שניהם ב),כ-ו (כ מלהיִ  בן יָכיהומ פרקי כנסיםנ ליהוא רקיפ בתוך
 ח). כב,( השני בפרק רק יתגלה

 וחוץ. ביטחון בשאלות תערבה מיָכיהו איזבל. ודנותר ונגד בעל,ה ולחןפ גדנ מאבקל צאי אליהו
 אחרי הלך כאשר נגדו התייצבו שניהם ךא ה', דרך תא לנטוש ליב לנצח אחאבל עזורל צור שניהם

  וארם. צידון מלכי עם בריתות

 ומלחמת הפיכות סדרת אחרי דמשק, ארם מול ברורה בנחיתות כמלך דרכו את החל אחאב
 לָמרּות (=נתון ואסאל' כ'מלך לו להיכנע הדד בן לו כששלח תבני. לבין עמרי בין ממושכת אזרחים

 ולקחת אחאב את להשפיל דרש הדד בן כאשר אולם הסכים. אחאב ברירה בלית על'), 'מלך



  ז). כ, השבטים; (=מנהיגי הארץ" "זקני בגיבוי סירב אחאב שיחפוץ, ככל וממשפחתו מאוצרותיו
 מעטים של מכריעים ניצחונות שני לקראת המלך את הדריך יג) כ, מיָכיהו; (כנראה אחד" "נביא

  רבים. מול

 שנראו המדינות", שרי "נערי 322 של בפח שנפל דע צבאו, יתרוןב בטוח כה היה שיכורה דדה בן
  .מכמׂש מעברב ונערו יונתן ימפנ הפלשתים כמנוסת נס הגדול ארם וצבא ח),י (כ, יםבטוח כשבויים

 של מוצלח ניצול הגולן), רמת דרוםב אפיק, מישור תא החוצה בנחל( ֵפקאֲ  מעברב נה,ש כעבור
 לישראל החזירו 'בכיפה', טהשול מלךל פךה בואחא לישראל, מכריע יצחוןנ העניק השטח תנאי
  הירדן). בעמק כנראה,( הארמים שכבשו ערים

 האויב גם – תום עד ניצחון לממש הםל וקשה לא) כ,( הם" סדח לכימ שראל...י יתב מלכי" אולם,
 מרגע חים'.א 'ברית של להישג התבוסה כתולהפי ארם, לךמ להצלת חולשהה את ניצלו את,ז ידע
  נביא.ה לבין אחאב בין קרעל המלכים ריתב הפכה זה,

  

  

 לכל אדם מישראל יש נחלה -מלכים א כא 
בני ישראל היו חופשיים מול כל שררה, מפני שקיבלו את נחלתם בארץ ממלך מלכי המלכים, ולא 

 ממלך בשר ודם. אבל את זה אחאב לא סיפר לאיזבל

 העמקים ירתב יזרעאלב גםו יוסף), ושבטי( המרכזי ההר בירת ןבשומרו גם יכלה היה לאחאב
 חלקת וגם לח).-לז ב,כ יט;-יח א,כ (בשומרון; םכר םג יהה יזרעאליה לנבותו ששכר),י (בנחלת

 מהן ואחת שומרון,ב נחלות כנראה היו יששכרמ למשפחות ו).כ-הכ ט, ב לכיםמ ביזרעאל;( שדה
 (מלכים שומרון הר תא עמרי נהק ממנה וכנראה ד),כ כו, במדבר ג;י מו, בראשית( "ִשמֹרן" נקראה

 כד). טז, א

 אותה להפוך ג) (כא, ה'"מ לי ו"חלילה ה', אתמ ניתנה בתי"א "נחלת יכ רמוכ תא תתל ירבס נבות
 מלכי ממלך ארץב נחלתם את שקיבלו פנימ שררה לכ מול ופשייםח יוה שראלי ניב לסחורה.
 דםא לכל - עתיקהה הישראלית 'הדמוקרטיה' יסודותמ אחד זהו דם.ו בשר מלךמ ולא המלכים,
  שלטון.ב תלות בלי בארץ, בותא נחלת יש מישראל

 (כא, כרמי" את לך תןא "לא - סתם עקשןכ נבות את ציגה אלא איזבל,ל אתז לכ יפרס אל אחאב
 ז). (כא, ישראל?" על מלוכה תעשה עתה תה"א - נצלל ידעה איזבלש דעת, חולשתב תגלהה שובו ו),

 עם עירו קניז של משפט ביתב נבות ריגתה תא סדירהה יאה ',ה ביאינ תא הרגה שאיזבל אחרי
 שוב גשפ שם אותו. לרשת נבות כרםל שירד אלא עדה,ב עצר אל אחאבש קר אל מלכותי'.' חותם

 ומותו נפילתו נבואת את שמע םג ושם יט), כא,( ירשת?" גםו "הרצחת - 'ה שליחותב ליהוא את
  זרעאל.י חלקתב איזבל ומות נבות, בכרם

 אחד הזה האיש יהה איך לחשוב מפליא ליהו.א לנבואת נענכ כעתו איזבל,ל חאבא כנענ תחילה
  גדולתו. - וחולשתו חולשתו, ייתהה גדולתו ווקאד ואולי ישראל,ב המלכים מגדולי

  

  

 לא הכל מסופר בתנך -מלכים א כב 
כמו למשל מה עומד  הגמרא ומדרשי חזל משלימים לנו כמה מהחורים שיוצר המקרא בסיפוריו.

 מאחורי המערכה בין ארם וישראל, וגם על הצדדים החיוביים של אחאב

 של חמור איום נגד לוחמת בקואליציה עצמן מצאו הן ביניהן, נלחמו לא וישראל שארם בשנים
 ובראשם אשור, מלך )3-(ה שלמנאסר נגד מלכים 12 התייצבו 'ַקרַקר'* בקרב מצפון/ אשור צבא

 הישראלי'. 'אחאב של מרכבות 2000-ו מרכבות), 700( חמת מלך מרכבות), 1200( מדמשק הדדעזר
 היה אחאב שנים. לכמה נעצרה דרומה התקדמותו אבל חללים, המוני עם ניצחון תיאר אשור מלך



  זו. בעצירה מכריע גורם
 לשלמנאסר. כבד מס ֵיהּוא ישלם כבר כך, אחר שנה 12

  רבים. ירועיםא מכילות לט) כב,( ."דברי.. "ויתר המילים – תנךב מסופר הכל לא
 טעות ייתהה זו גלעד". "ָרֹמת השבתל מלחמה חאבא יזם כברו צר,ק זמןל עצרנ צפוןמ האיום

 שם ייפצעו במערכה ימשיך הורםי בנו קרב,ב פלנ אחאב - יסטורייםה ממדיםב אסטרטגית
  בצפון. התעצם אשור לךמ ֵיהּוא. מהפכת פניל טו) ,ט ב (מלכים

 את ולעודד לַרצות ידעוש ה', בשם נביאים'' 400 אחאבל יוה ברכ נשחטו,ש בעלה ביאינ וםבמק
 400 שמקהלת והבין ה', ירא יהה 'הישראלי', אחאב לש בריתו ןב הודה,י לךמ הושפטי בלא המלך,

 אחד" בסגנון מתנבאים נביאים ניש "אין - חז"ל לשוןב אמת. בואתנ להיות כולהי יננהא איש
  נוסף. נביאמ ה' את לדרוש קשבי יהושפט ).א עמ' פט (סנהדרין

 חריצת על ליו)ע יחזור ו בפרק שישעיהו( נדיר בואינ בחיזיון יָכיהו,מ תא ובש שמועל אלץנ אחאב
 נכנס הנביא אחד. דין לגזר התחברו מיָכיהוו אליהו נבואות עלה.מ של יןד ביתב חאבא לש דינו

 ב) מ'ע קד (סנהדרין גמראב שגם פש,נ מסירותו ישיתא הגבור גילוי תוך קרב,ב נפל ואחאב לכלא,
  לאחאב. זכות צד שומות",ר "דורשי בהן ראו

  .246-251 עמ' תשכ"ד), מערכות,( המקרא בימי שראלי ארץ לש צבאית היסטוריה  *

  

  

 השליחות האחרונה -מלכים ב א 
 י הבעל ממשיךהתחלנו ספר חדש, אבל פרקי אליהו והמאבק שלו אל מול שושלת אחאב ונביא

 נמשכים אליהו פרקי ביהדות. קורמ לה ואין שמעות,מ חסרת יאה שנייםל לכיםמ פרס חלוקת
 מלכים.ה קטעי בהם ומשובצים ,אלישע פרקי לתוך

 בני ולמ הנביאים ביחסי שלט והניכור אליהו,ל אחאב בין פלאיה הקשר םג עלםנ חאבא ותמ אחרי
 (ממנה ציעתופ לע קרון,ע בהיכלש תידותע במגידי (כנראה) בבעל דרושל שלח אחזיהו איזבל.
 אחזיהו (=היכל). בול'ז 'בעל במקום טז) ו, ,ג-ב א,( זבוב" בעל" לעגב אלילל ראהק הנבואהו ימות),

  יותר. לו מתאים 'אחזבעל' והשם מאמו, יבלק שלו התודעה תא אבל ביו,א לו נתןש שם ליאו הוא

 רושליםי את שפתח ),א ו, ישעיהו( ִזָיהּו"עֻ  ןב יותם בן "אחז עם ביהודה קרותל עתיד דומה דבר
  'אחז'). > ('אחזיהו' שמומ ה' שם תא קיצץ כנראהו אלילים, לעבודת

 וֵאזור ֵׂשָער בעל "איש חשף:נ – והנרדף המבוקש – ואליהו חזיה,א אל ליהוא תא לחש 'ה מלאך
 מלךה כוונתש חלוטין,ל ברור מעצר. לבצע חִמשים ריש נשלחו ומיד ),ח (א, מתניו"ב ָאזּור עור

 שהצילה האש, פעמיים. השמים, ןמ אש והוריד לאליהו 'ה נעתר שובו מו,א יזבלא וצ יפ לע להורגו
 מצבא ייליםח מאה חִמשים, ועוד ִמשיםח צבאיות, חידותי שתי פעםה כלהא נביא,ה תא שוב

  איזבל). מיד להצילם מערות, שתיב ה' מנביאי אהמ החביא בדיהועֹ  (כזכור, אחאב

 בית נגד הקנאית נבואיתה במלחמה עוד צהר לא ה' – ליהוא לש שליחותוו רכוד סתייםת כאן
 סוסיו אש "ברכב יעלה ואליהו אנשים, אוכלתש יד) יב,-י (א, שמים"ה ןמ אש" לש סגנוןב אחאב
 ז), (ב, מרחוק"" וצופים עומדים הנביאים" מבני" איש שחִמשיםכ יא), ב,( השמים" רהבסע אש...

  טז). (ב, ימים" שלשה" אליהו את חפשל ילכו יל"ח "בני וחמשים

  

  



 יש המחפשים את אליהו, ויש הבונים עגלים -מלכים ב ב 
משה ואליהו, שני הנביאים הגדולים, שרב המשותף בסיפורם, מייצגים שני אפיקים של חיפוש 

 ?רוחני. מתי יתאפשר החיבור בין התורה למיסטיקה

 את הפרל לד) טז, א מלכים( ָהֱאלי" יתּבֵ  חיֵאל" שהלךכ מערכהה חלהה חולירי אל-מבית בדרך
 בארץ. דרכו סוף אל ליהוא כעת נשלח בהו יריחו, ומותח את לבנותו יהושע חרם

 תא לחצות כותרת), הוא א (פסוק ירדןה אל הגלגל ןמ ויהושע, משהל הפוכהה דרךב ליהוא ושוב
 כאיש, ונקבר תמ משה - וראנ היפוךב הז גםו שה.מ מת שבו מקוםב להסתלק בָחָרבה, הירדן

 את סיים ואליהו שמים,ה מן תורה ישראל עםל ונתן ורידה משה ,השמים" בסערה" להע ואליהו
  בארץ. שליחותו

 תא ועשו התורה מן התייאשו הם אליהו',' לֵמֵעין הפך משהש חשבו שראלי ניב אשרכ יני,ס בהר
 משה אם ).א לב, (שמות ו"ל היה המֶ  דענוי אל צריםמ ארץמ ּוֶהֱעָלנ אשר האיש שהמ זה "כי העגל,

 רק התקייםל שיכולה מלאכים, של ורהת להיחשב לולהע משה ורתת םג זר,ח לאו שמיםל עלה
 יןא רגילים תמותה ובני ב), ,ו פרק שקלים רושלמיי שחורה"; אשב רותהח בנהל "אש( בשמים

 'הבלתי את עליו ישאשי האדמה, לע ניצב עגל'' בדמות לטרנטיבהא חיפשו כן לע בה. חלק להם
  נראה'.

  רגילים. לאנשים ארץב תורה לקיים דיכ להים",-הא איש" משה תא המית ה'

 אייםמ החומרי העולם כי ליהו',א של 'דרכוב שמימית ורהת יסטיקניםמ חפשיםמ דורותה בכל
 אבות ֵלב" להשיב אליהו ישוב כאשר רק 'עגלים'. םבוני תמותה ניב חומר נשיא ולעומתם עליהם,

 יחזרו כד),-כב ג, מלאכי( עבדי" משה "תורת תא מחדש להאירו אבותם", לע ניםב ֵלבו נים,ב על
         לם.ש לחיבור והמיסטיקה, תורהה ואליהו, משה

-יג ב, אליהו", "אדרת עם( יהושע בדרך הירדן תא וחצה זרח לדורו, קווהת ביקשש לישע,א אבל
  ריחו.י ֵמי את וריפא יד),

  

  

 מלחמת כמעט -מלכים ב ג 
מצבת מישע שנחשפה בתחילת המאה הקודמת, נותנת לנו הצצה אל הגרסה המואבית של הסיפור 

 ואל הכשלון העז של המסע

 יבוןד בתל )1900-(ב נחשפה מצבתו – במלואה ואביתמ גרסה קרואל אפשרות נול יפקס ֵמיַשע
 מואב. בצפון

 ונקם הישראלי, עולה את ַרקּפָ  ישעמ ת').ש 'שלשנ( נהש 30 מואב ארץב שלטו ואחאב עמרי אכן,
 הירדן בעבר שישבו גד'), ('איש ישראליםב פגע ה), ,ג א; ,א ישראל";ב ויפשע" =( שהק נקמה

 לפני כליו את וסחב נבו, עירב לה' 'מקדש' חריבה הוא דתית.ה באמונה גםו 'מעלם'),( הדרומי
  שלו. האליל

 מגיעות במואב, שראלי שליטת של נהש 30 חאב,א ימי חציב ואבמ תא ששחרר מישע טענת למרות
  יהורם. לימי

 וגיח את במשהו להרגיע כדי נראהכ ב), (ג, בעלה מצבת תא ילקס הוא – תקןל יסהנ יהורם
 יהושפט עם יחד יר,כב מאמץ ועשה לעד,ג ברמות צבאיתה המערכה תא משיךה ואה הנביאים,

  מישע. מרד תא לדכא אדום, לךמ ועם חאב)א עם הברית על (ששמר

 בחרו ולכן נבו, עד ארנון לנחל מצפון רמה ביד המואבים שלטו כבר מישע, ממצבת גם כנראה
 מצרים, יציאת את הסיפור מזכיר שוב – אדום מדבר דרך וקשה ארוך באיגוף ויהושפט יהורם



 היה מישע ר','קי חומות עד מואב צבא את הפתיעו הצליחו, כמעט הם במדבר. המים ניסי ואת
  הצליח. לא אך החלשה, החוליה - אדום מלך את לשבור ניסה במצוקה,

 של הבן את וא (כרש"י), שלו הבן את ז).כ (ג, תחתיו" מלךי אשר בכורה נוב את" עולהל קריבה אז
 היו ולא אלילים דועב הם שגם מפני שראל",י על דולג "קצף היה ולמה כרד"ק),( דום?א מלך

  (רד"ק)? נסוגוו נשברו שהאדומים פנימ או י)?(רש" לנס ראויים

  נכשל. – והקשה הנועז המסע פנים, כל על פתרון, וליא יש )א (ב, מוסע דברי בתחילת

  

  

 הנס שהנביא לא יכול היה לעשות -מלכים ב ד 
שמיכת לילה חייב נושה להשיב בכל ערב כשאין לעני "במה ישכב", האם ידעו על כך בממלכת 

 ?כמו בעבודת הבעל? או שמא נשכחה מהם כליל ברית סיניישראל והתעלמו, 

 לו ילדי שני את לקחת אב והֹנשה מת... ישיא "עבדך - בתנך זעזעיםהמ תיאוריםה חדא בפרקנו
 א). (ד, לעבדים"

 ששפע פך) = (ָאסּוך שמן פך סנ בדרך רק ילדיהו האישה תא להושיע יהה כולי נביאה אלישע
 נה,ש כעבור תלדש קרהע אשה - לישעא יסינ שארל ומהד הנס וב.הח את לשלם שיכלה כך מתוכו,

 ילדים לקחת שלא הנוֶשה לע להשפיע יכול אל הנביא ולםא ום.ח מכתמ מתש ילדה והחייאת
 המלך בית עם חזקים שריםק לו שהיו אף נוֶשה,ה מול משפטב לאישה הושיעל אל גםו לעבדים,

  יג). (ד, הצבא שר ועם

 שלא חוב גללב ֵמִאמם ילדים פרדתה מנע לאו נושה,ה צדל מדע זא שראלי בממלכת שהחוק מכאן,
 תרומות לגיוס לא אפילו בכללה, הישראלית החברה לע השפעה ייתהה לא נביאל שלם.ל יכלו

  החוב. לתשלום

 בחיי גם שמת. אביהם ובח בגלל מִאמם ילדים קחתל לנושה יתרה שום זכרנ אל תורהה במשפטי
 לילה מיכתש כו).-כד ב,כ (שמות ֶנֶשך" עליו ׂשימּוןת אל ֹנֶשה,ּכְ  ול היהת לא" - בתורה נאמר הלווה

 והתעלמו, ישראל בממלכת ךכ על ידעו האם שכב",י "במה עניל כשאין רבע כלב השיבל ושהנ חייב
  סיני? ברית כליל מהם שכחהנ שמא או בעל?ה בעבודת כמו

 זיתגָ  אבניב נויהב פוארת,מ ראליתיש במה שם ורואה ן,ד בתל לסיור גיעמ כשאני לפעמים,
 כב),-כא ,כ (שמות התורה מצוותל מפורש ניגודב =מדרגות)( מעלותב ליהא עוליםו מסותתות,

 משה בתורת חוק כל - אותו לשאולו ירבעם, מימי מקוםה מאנשי ימ לפגוש זע צוןר יב מתעורר
  חלק? רק או להיפך, עשיתם

 בחברה המקובל לפי לאא התורה, פיל התנהל אל אז בישראל העבדים שמשפט רורב פנים, כל על
  .הסובבת

  

  

 זה לא הוא, זה אנחנו -מלכים ב ה 
לנעמן, שר הצבא ארמי "ִגבור החיל", היו ציפיות למצוא צדיק מלא דתיות קדושה, עושה פלאות, 

 אך לאלישע חשוב יותר מכל להעביר לו את הרעיון העיקרי

 גיעה כבר ה' בשם פלאותה עושה לש שמו בלא גדיו,ב קרע ישראל ומלך שולטים,ו חזקים שוב ארם
 טנה.ק ישראלית שבויה בפי לדמשק



 ואיזבל אחאב בן יהורםל המתנכר ליחסו ניגודב (מיהו?), שראל"י "מלךל אדמ קושרמ יהה אלישע
 היושב ישראל עם תא ויכבדו ח) (ה, בישראל" ביאנ יש "כי ארםב שידעו צהר הוא בלא יד),-גי (ג,

  כיום). גם שחושבים (כפי לאים'פ עושה כ'איש לישעא על יחשבוש לא ',ה פי על בארצו

  ההבדל? מה
 פנים" ּוְנֻׂשא "גדול... גם והוא שראל),י נגד גם לחםנ (שבוודאי יל"ח ִגבור" רמיא באצ רש לנעמן,

 קראו ועמד ָיצֹוא, ֵיֵצא ֵאַלי רתי:אמ "הנה קדושה', דתיות' מלא צדיק'' למצוא יפיותצ היו ,א) (ה,
 (רחיצה לטבול לו הורה הנביא בלא יא). (ה', המֹצרע" ָאַסףו המקום לא ידו הניףו היו,ל-א 'ה בשם

  ולהיטהר. בירדן, עמיםפ 7 חכמים) לשוןב טבילה יאה המקרא בלשון

  בירדן? מדוע
 ישראל עם למען כוחו מקור ומשם ',ה בשם בָחָרבה ירדןה את צהח נון,-בן הושעי כמו לישע,א כי

 אין כי ידעתי נא הנה" - הבין התרפא, כאשרו וניסה, התרצה ךא הירדן, ימ לע עסכ עמןנ בארצו.
  טו). (ה, בישראל" םא כי הארץ כלב להים-א

 (ד, אישיות גם תנות,מ קיבל הנביאים, כשאר לישע,א אישית. תנהמ לנביא תתל םג צהר אתז בכל
-הנביא' האיש, אלישע אל זה - עיקריה עיוןהר את לפגום אסור היה עמןנ מול אבל ג),מ-מב ;י-ח

  ה'. בשם דן,היר מן בארצו, ישראל עם אלא הצדיק',

 הנאה ובתט להפיק שניסה וגיחזי, האלילית, התרבות בתוך גם 'ה את עבודל צמוע לע יבלק נעמן
  .בצרעת זרעו עם נענש מונים,א הפרת תוך אישית

  

  

 אלישע על הרצף -מלכים ב ו 
התפרש שמו של "מלך ישראל", חוץ מיהורם בתחילה. האם ייתכן שהכל בפרקי אלישע לא 

 ?התרחש בימי יהורם בן אחאב, ועל ימי ֵיהּוא ויהואחז לא נכתב דבר על אלישע ופעולתו

  

 לקרות היה יכול לא זה לשומרון. גםו לדותן הגיעו גדודיוו בישראל, םנלח ובש איזה?)( רםא מלך
 שרק היה הנביא אלישעל כט). ח,( ציעתופ דע לעדג רמותב החזית על שמר חאבא בן יהורם עוד כל

 ארם םש "כי - בדרכים רמייםא מארבים מפני ותוא הזהיר הואו מיהו?),( שראל"י מלך" םע רצוף
 למלך יגיד בישראל אשר הנביא ש"אלישע דעו,י כבר ארם לךמ עבדי םג נעמן, חריא ).ט ו,( ְנִחתים"
 יב). (ו, משכבך" דרחב תדבר אשר הדברים את ישראל

 ֶּכהַא  "ַהַאֶּכה - ישראל" מלך" שאל שומרון, תוךל הנבואה פלאיב בויש רמיא ילח ובילה כשהנביא
 על ישראל מלך ֵיהּוא) בן יהואחז בן( יואש וכלשון ב),י (ב, ליהוא על לישעא לשוןכ משמ אבי?",
  יד). (יג, מותו לפני אלישע

 יתכןי האם יהורם). נזכר ג בפרק רק( שראל"י מלך" לש םשֵ  התפרש לא ,ד) (מפרק אלישע בפרקי
 יג, + לו י, שנה; 45-(כ ויהואחז ֵיהּוא מיי ועל אחאב, ןב יהורם ימיב תרחשוה ללוה דבריםה שכל

  ופעולתו? אלישע על ברד נכתב לא א)

 ברצף, שלהם, הפנימי סדרב מלכים, בספר שמרונ אלישע פרקי – יאה אלה למכ המסקנה
-ו ט (פרקים ֵיהּוא הפכתמ את – יהואחזו ֵיהּוא יוה אליהם שורק יהה הנביאש ),ד מפרק( והמלכים

  ישראל"). ("מלך ח דע ד פרקי לבין יהורם)( ג רקפ בין קרואל יש י)

  ב). עמ' ו (פסחים בתורה" ומאוחר מוקדם "אין – ז"לח אמרו כבר

 שנתן ז),-ג (יג, ֲחָזֵאל" בן הדד "בן כבר הוא שומרון על שצר כד), (ו, ארם" מלך הדד "בן כך, אם
 כנבואת ארם, צבא את שהבריח מצפון איום היה לישראל והמושיע ָלֻדש", "כעפר ישראל את

  אלישע.



  

  

 ?מי הוא בן המרצח -מלכים ב ז 
זה לא יכול להיות יהורם בן אחאב, כי הוא שמר על החזית מול ארם ברמות גלעד, ובפסוקים לא 

 ?שראל". למי מתכוון הנביאמוזכר שמו של "מלך י

  הנביא? ראש את להסיר שראל"י "מלך רצה מדוע
 הנביא? בפי ב)ל-לא (ו, הְמַרֵצַח" "בן זה מי

 ח,( נפצע ושם גלעד, ברמות ארם מול תהחזי על שמר ואה כי חאב,א בן הורםי היותל כולי אל זה
 לג),-לב (י, ֵיהּוא ימיב לההח ישראל, גבולות לתוך גדולהה הארמית ההסתערות ו).ט-די ט, ט;כ-כח

  ז). ג, (יג, נוב יהואחז בימי ונמשכה

 במידע ֵיהּוא בית לכימ את וחיזק הנפילות, לכ למרות שועהי תקוות לש פידל חזיקה לישעא אבל
  ארמי. ילח של פלאי ובשבי רם,א צבא של ארביםמ על חי

 אהר כבר ואה לדיהן,י תא לושביש נשים מעש ֵיהּוא) בן יהואחז( ישראל" ש"מלךכ שומרון, במצור
 אלישעש אמר ולכן נז),-נג כח,( דברים בספר בריתה קללת קיוםכ ומרון,ש ורבןח תא יניוע לנגד

  ֵיהּוא. של הדמים מהפכת גללב הְמַרֵצַח", "בן ול קרא לישעא אותו; עצורל ושלח שקר,ב הבטיח

 בתקוות שפל,ה מיי לכ לישרא את שליווה לישע,א ביד ה' נפלאותב השיא ייתהה שומרון הצלת
 עבדיו ועל ַעמו, ה' דיןיָ  כי ֵאימה... ֵמחדריםו חרב ַשֶּכלְת  "ִמחּוץ - אזינוה ירתש תא מזכירהה ישועה

  לו).-כה לב, דברים( וָעזּוב" ָעצּור אפסו יד, זַלתָא  כי ראהי כי ִיתֶנָחם,

*  

  מצורעים: פימ גאולה נגד ,שורה'ב 'יום השיר את כתבה המשוררת רחל

  ֻּכָלּה, הארץ לכ – במצור כֹשמרון
  ִמְנׂשֹא. הרעב וכבד

  גֻאלה, שורתב ֹאֶבה לא אני אך
  תבוא. היא מֹצרע מפי אם

  הטהור, וגאל יבשר הטהור
  – לגֹאל תמצא לא ידו ואם

  המצור ִממצּוקת ְנֹּפללִ  לי נבחר אז
  הגדול. בשורה ליום אור

 אם םג ה', ישועת תא נס לע מעלה המקראית נבואהה היפה, בשיר 'חרדית'ה לנימה בניגוד
  מצורעים. ארבעה הם השליחים

  

  

 שליחות פוליטית -מלכים ב ח 
אליהו לא רצה לבצע את השליחות הזאת, והיא נפלה על ממשיכו. בכיו של אלישע מסביר את 

 הסיבה לכך

 והשדה הבית השבת של משפטי מתהליך חלק היה ד) (ח, אלישע" עשה אשר "הְגֹדלות סיפור
 המסמך נשמר כך משום אולי אלישע. שהחיה הילד כאם אותה זיהה וגיחזי שגלתה, שהלאי

 ברצף. כתובים אלישע וסיפורי במלואו המשפטי



 שנשמעה הנביא, של הפוליטית השליחות אל יהורם, ימיל לאחור, עתכ וזרח מקראה קום,מ מכל
  ֵיהּוא. ומשיחת ֲחָזֵאל, שיחתמ - אליהול בחורב כבר

 דעתיי "כי - ֲחָזֵאל למשיחת ה' ברד את יצעב לא אליהוש כךל סיבהה תא בהירמ עאליש של הבכי
 ְתַרֵטש וֹעְלֵליֶהם ַתהֹרג, בחרב ַבֻחֵריֶהםּו באש ְתַשַלח בצריהםמ רעה, שראלי בניל עשהת שרא את

  יב). (ח, ְתַבֵקַע" וָהֹרֵתיֶהם

 גבול כלב ָזֵאלחֲ  ַיֵּכםוַ  בישראל, (=לקצץ) לַקצֹות 'ה ֵהֵחל ָהֵהם "בימים  - ביצעו התלהב חזאל
 ארם, מלך ָזֵאלחֲ  ביד ַוִיְתֵנם בישראל, 'ה אף ַוִיַחר" לג).-לב י',( שמש..."ה זרחמ ירדןה ןמ ישראל;

 פרשים חִמשים םא כי (=צבא), ָעם ליהואחז שאירה לא כי ימים...ה כל ָזֵאלחֲ  ןב דדה ןב וביד
  ז). ג, יג,( ָלֻדש" כעפר ְיׂשיֵמםוַ  ארם לךמ םִאְּבדָ  כי רגלי, לפיםא ועשרת רכב, ועשרה

שה על ה': אמר "ֹּכה יג). ,ד-ג (א, מוסע ימי דע בישראל הדהדל תידהע לישעא לש בכיה נבואת  ש
 "על עמון: (ובבני הגלעד את ברזלה ַּבֲחֻרצֹות דּוָשם על – אשיבנו אל רבעהא עלו משק,ד פשעי

      .הדד" בן ַארְמנֹות אכלהו ֲחָזֵאל, בבית אש ִשַלחתיו הגלעד"), ָהרֹות ִּבְקָעם

 עמך,כ כעמי כמוך, ("כמוני חאבא עם הושפטי של צבאיתה בריתה יהודה?ב מקבילב רהק ומה
 בת "עתליהו עם פוליטיתה החתונה את ירושליםל הביאה ),ד כב, א לכיםמ סוסיך";כ כסוַסי
  דוד. בבית נורא טבח גם תבצעו שומרון, בתועבות ירושלים את רעילת והיא כו), ח,י (ח, עמרי"

  

  

 ?שליח נאמן או מנצל הזדמנויות מדופלם -מלכים ב ט 
מלך יהודה לא היה כלול בדברי הנביאים על איזבל ואחאב, שֵיהּוא פעל מכוחם. האם יהוא יפעל 

 ?כעת לאיחוד שתי הממלכות, כחזון אליהו בהר הכרמל

 נביאים.ה מבני אחד שלח ואה ֵיהּוא משיחתל .ובכה דמשק, עד לישעא הלך ֲחָזֵאל למשיחת

 המגדל על הצופהש כך 'משוגע', (מרכבה) נהגכ ידוע יהה עצמו ֵיהּואו משוגע',' מוכ סנ נביאה הנער
 מחיר 'משוגעת', דמים למהפכת כנסהנ ישראל ממלכת ).כ (ט, נהיגהה פיל ותוא יההז ביזרעאל
 ב).כ (ט, רבים"ה וכשפיה" יזבלא לסילוקו אחאב להצלת במאבקו נביאה אליהו של הכישלון
  המהפכה. את סמלת לז)-לג (ט, כלביםל החלון ןמ הרודנית השלכת

 הקרב, בשדה נורא משהו קרהש חשב עתליה), בן( יהודה לךמ תא אירחש פצוע,ה הורםי המלך
 לההע לא הוא למלך. רק לדווח כןמו שהוא היה נראהו גלעד, רמותב החזית פקדמ היה הּואיֵ  שהרי

  הקנאים. הנביאים של קרבה קריאת את הּואיֵ  מפי שמועל דעתו על

 אחאב אחרי הצמודה במרכבה ה)כ (ט, ָשִלֹשה" ִּבְדַקר" עם יהה וותיקה ֵיהּואש תברר,ה נהה אך
 והצטרפו כח),-יט כא, א מלכים( בזיכרונו בעבעו נביאה ודברי בות,נ בכרם ליהוא ולמ מפגשה בעת

  משיחתו. בעת הנביא הנער לדברי

 "דמי על כנקמה הורםי את הרג המלכים, ניש את הּואיֵ  גשפ יזרעאלב בותנ לש שדהה בחלקת
 ִיְבְלָעם מעלה עד יהודה מלך חריא גם ורדף יזבל),א בידי וסלוח םה גםש כנראה( בניוו נבות"

  למוות. אותו והיכה רון),לשומ בדרך ג'נין,ל מדרום רצ מעלה (='ַּבְלַעמה',

 שֵיהּוא ואחאב, איזבל לע הנביאים בדברי לולכ היה אל הודהי לךמ יכ זדמנות',ה ל'ניצו היה זה
 למזבח) האבנים 12(= אליהו חזוןכ הממלכות, שתי איחודל כעת פעלי יהוא אםה כוחם,מ פעל
  הכרמל? בהר

 שליח יהה באמת ֵיהּוא האם – למעלליהו לעתליה תופקר ירושלים – מזר אפילו זהכ כיווןל אין
  הגל'? על 'רכב הואש או הנביאים, דבריל נאמן

  



  

 כששני קנאים נפגשים -מלכים ב י 
 אחי אחזיהו מלך יהודה. מי כאן קיבל מנדט 42שריד לא נשאר לבית אחאב, ו'על הדרך' נשחטו גם 

 ?קנאות מורחב

 בשומרון. וגם ביזרעאל גם במלך, קשורהש שלמה שכבה צרוי אחאב-עמרי יתב של נהש 50-ל קרוב
 ראשיהם את אליו ושלחו מלך,ה בני 70 בורוע שחטו הםו מפוחדים,ה ומרוןש קניז תא ברש אֵיהּו

 אחזיהו "אֵחי 42 גם ֵיהּוא חטש לשומרון הדרך לע אבל חאב.א ביתל רידש שארנ אל ליזרעאל.
 שאפילו מבלי מהנביאים, שקיבל מנדטל מעבר הקנאות תא הרחיב שובו יד),-יג י,( הודה"י מלך

 הממלכות. שתי את לאחד ינסה

 חיו או איזבל ידב שנרדפו לה', נאמנים פשע',מ ב'חפים טעותב פגועל לאש אדמ קפידה ואה אמנם
 אחרי שיתבצע כללי,ה החיסול לפני המלא, ג)כ (י, בעלה מבית הרחיקםל רשד ןכ לע כ'אנוסים'.

  מיתה. עצמם תא ויחייבו קנאים, דיםע שני ולמ לבעל שיעבדו

 הבעל, ולפולחן גבירהל למלך, חאב,א ביתל גמריל שוריםק היוש להא רק חוסלו התיאור, לפי
 ךל ֵישבו רִבעים בני בעיַני... ישרה לעשות ֱהטיֹבָת  שרא "יען - ושכר יבויג ול תנהנ 'ה שםב והנבואה

 מעט עוד "כי – ה' בשם יאמרו בישראל נביא יעמוד מן,ז כעבור אולם ל). ,(י שראל"י סאכ על
  ד). ,א (הושע ישראל" בית מלכּותמַ  וִהְשַּבתי הּוא,יֵ  בית לע יזרעאל דמי את ופקדתי

  ממש? הפוכות נראותש נבואות שתי הסבירל ניתן האם
     להושע). להמתין (נצטרך

 את צוותל עתיד יהונדב קצוות. מפגש יהה מהמדבר, הקנאי כב,ר בן הונדבי םע הואי לש המפגש
 ימים חיות "למען ליםבאוה לחיותו בית,ו דהש לע תרלוו כרם, לטעת לא ין,י לשתות שלא בניו,

 קנאיה הקשר מעמד יחזיק האם – )ז-ו ל"ה, ירמיהו( שם" ריםגָ  אתם שרא אדמהה ניפ לע רבים
  יהוא? יתב של החדשה המלכותית שושלתה לבין ז,א של מדבר'ה 'כת בין

  

  

 הפיכה נטולת דם -מלכים ב יא 

 אשת חאבא בת תליהע םע ירושליםל גיעוה בשומרון, איזבל משטר של והרוע האכזרית האלילות
 פוליטית חתונה בכללהו אחאב, עם צבאית ריתב שכרת ',ה ְיֵרא מלךה הושפט,י הושפט.י ןב יהורם

 הנורא. המחיר את בדעתו העלה לא תקופה),ה כמנהג ז;כ-וכ יח, (ח,

 ח,( וֶאָחיו הודהי לךמ ואחזיה הריגת עם יחד אחאב, ובית איזבל תא שחיסל הּוא,יֵ  למרד כתגובה
 ועל ירושלים על השתלטהו א), (יא, הממלכה" רעז כל את" רצחה תליה,ע מהק יד),-גי ,י כז;

  יח). (יא, בירושלים חוגג' בעל 'בית עם שנים 6 למשך יהודה

 שלמה בימי הפריחהו השפע גורמי וצידון, רצו עם קשריםה בדם*. טבעו ודרכו ודד לש חלומו
 ילפנ שנים מאות אלילית, ממלכהל ירושלים תא והפכו מלאה חירםמ תא וגב אחאב, כבימי

  שני. בית בימי המתייוונים

 ה', בית לש מכוחו בירושלים יהודיתה האמונה הצלתב חשמונאיה מתתיהול דםק כהן"ה "יהוָידע
 הימים (דברי אשתו הייתה אמיתיתה הגיבורה אבל חלל.ל העזה, אל ואולי ה,הספיק אל שעתליה

 עם התינוק יואש את הצילהש ב), (יא, חזיהו"א אחות ורם**י המלך תב יהוֶשבע(ת)" א)י ב,כ ב
  ה'. בבית אותם והסתירה המינקת,

 בהפתעה חוסלו שבה דייקנית, בהפיכה ואלישע), מאליהו (יותר להושיע הצליחו ויהוֶשבע יהוָידע
 התנהל הכל ֵיהוא). פכתמה (כמו דמים מהפכת בלי לבדם, הבעל וכוהן עתליה היטב, מתוכננת



 הפכו וכולם ט), (יא, השבת" יוצאי עם השבת "באי במקדש, המשמרות התחלפו שבו השבת, ביום
     ה'. ועבודת דוד בית להצלת (בשבת!) ללוחמים

____________________  

 איזבל של בדרכן ָחיו,ֶא  ברציחת התחיל יהושפט בן הורםי כבר ז),-ד כא, ב( הימים-דברי פיל *
  ועתליה.

  .141 ט', קדמוניות תתיהו,מ בן יוסף כבר כתבש כפי עתליה,מ לא חרת,א מאשה בת כנראה **

  

  

 ?מה מזכיר לכם הפרק שלנו -מלכים ב יב 
נשמע לכם  -טיהור המקדש, הצלת האמונה היהודית בירושלים, משבר חמור בהתנהגות הכוהנים 

 ?מוכר

 האמונה תא הצילש חשמונאי,ה תתיהומ לש הקדום דמותו בן את כהןה ביהוָידע שגילינו אחרי
 של קדום דמות ןב יהואש מלךב לראות פשרא בעל,ה ולחןפ השתלטותמ ירושליםב היהודית

 דוד יתב שושלת את מחדש קיםה הכהן הוָידעי הראשון. חשמונאיה נשיאה תתיהו,מ ןב שמעון
 בהיותו ומלךה בוו גדל,ו וקהתינ יהואש הוסתר בוש ה', ובית הואש,י בהמלכת תליהע טבח אחרי

 את "לחזק יהואש של מאמציוב לראות קל מלך.כ פעילותו מוקדל הפך - )א יב,( נים"ש בעש "בן
 בימי ה', לעבודת מחדש הבית לחנוכתו המקדש לטיהור לקיתח הקבלה ג)י יב,( '"ה יתב בדק

 הכהונה. בתוך מורח משבר אחרי החשמונאים,

 ָּכרֹו"מַ  מאת איש" ספיםכ לקחוש כוהנים,ה התנהגותב מורהח עיהב נחשפה יהואש, בפרשת גם
 יהואש "למלך 23 שנת עדו לעצמם, בעיקר אגוד אבל להם,ש קבועיםה התורמיםמ לומר,כ ),ו (יב,

 התרומותמ ה' בית את טיהר התערב, הואשי המלך ז). יב,( הבית" דקב את ֹכהניםה זקּוִח  אל (עוד)
      כבודו. מלואב ה' בית את וחידש הפרטיות,

 בהמלכתו, שהודגם דוד, בית מלכות של רכזימ רעיון גם לאא ה', יתב תא קר אל הואשי יזקח בכך
 של הכפיפות - ב)כ-יז כד, ב הימים דברי( הכוהן יהוידע לש חייו מיי לכ ול אמןנ יהה ויהואש
 ביןו המלך ובין ה' בין הברית תא יהוידע "ויכרת '.ה לברית לפיו,כ העם תחייבותה ושל המלך,

  יז). (יב, העם" ובין מלךה בין לכך) (בכפוףו לה', עםל להיות העם

 הפלשתית, גת את לכד וגם ),ז (יג, ָלֻדש" כעפר" אותה עשהו שומרוןל לשפ רםא לךמ כשֲחָזֵאל
  הרבה. כה להם שתרם חריא ה', בית לש האוצרות עזרתב ירושלים תא יהואש הציל

  

  

 לא מעז לנצח -מלכים ב יג 
מלכויות עולות ויורדות בדרך הטבע, או שיש מקום להשפעות של חוסן חברתי, פילוג פנימי  האם

 ?והנהגה (בלתי) מוסרית

 עקב),י בחלום (כמו יורדות מלכויותו עולות מלכויות – רותק עינייםב היסטוריהב התבונןל אפשר
 והנהגה נימיפ ילוגפ חברתי, חוסן לש השפעות לניתוח הכניסל גם פשרא אך היסטוריה;ה טבע וזה

 שנוצר. החלל תוךב עולות ומלכויות מבפנים)( יורדות מלכויות – אזו מוסרית, (בלתי)

 ישראל ותפארת במרחב, החזקה כממלכה דמשק ארם של והזוהר העוצמה ימי היו ֲחָזֵאל ימי
 ועשרת רכב, ועשרה פרשים חמשים אם כי ָעם, ליהואחז השאיר לא "כי כליל. נעלמה אחאב מימי

 שייכים זה שלמצב (לעיל) הסברנו כבר ז). (יג, ָלֻדש" כעפר ַוְיִׂשֵמם ארם מלך ִאְּבָדם כי רגלי, אלפים
  שומרון. ומצור ארם גדודי על ז)-(ו הפרקים גם



 על ועונש גמול הזה בבמצ רואה טז),-טו ט,י א (מלכים ורבח בהר הולאלי 'ה דברב נבואיה המבט
 איזבל. הרחקתל במאבקו צליחה אל אליהוש חריא מיוחדב בל,איז רשעתו ואחאב עמרי בית פשעי

 לבין שומרון אצולת בין פנימיה בפיצול ויהואחז הואי חולשת תא תלותל םג פשרא יוון,כ באותו
  י). פרק (לעיל ֵרָכב בן יהונדב לש 'המדברית' האידאולוגיה םע איזבל, דיי על נרדפוש נביאיםה בני

 עזר ואף בתקווה,ו בעידוד נה)ש 45-כ( יהואחזו הואיֵ  ימיב אלישר ממלכת את ליווה הנביא אלישע
 הנביא. של מותו שעת גיעה (הישראלי) יואש לייתע עם רמיים.א באצ וחותכ ללכודו חשוףל להם

 יד), (יג, ופרשיו" ישראל רכב בי,א "אבי, - אליהו על לישעא של םהמילי אותןב גיבה ואשי המלך
 על הניצחונות אתו והחצים קשתה תא ידיוב פקידה לישעא ך?בלעדי מעמד נחזיק איך כלומר
 הניצחונות יישארו ולכן, ט),י יג, ַּכֵלה"; ("עד דימ יותר נצחל לחשוב עזה אל יואשש לאא ארם,

  .ואשי בן לירבעם ההיסטורי, גלגלה והיפוך המכריעים

  

  

 ניצלנו, הכריז יונה -מלכים ב יד 
 בואת משה בשירת האזינונ -מימושה של נבואה עתיקה יונה הנביא מגיח בפרקנו ומכריז על 

 בינוה זאת את הגדולות. מסחרה ובדרכי מרחבב לשליטה שער – ישראלל רםא מוכ יהודהל אדום
 וירבעם עוזיהו ויואש, אמציהו ,ויהושפט אחאב ארם),ב וגם אדום,ב גם( שלמהו ודד ומימשו

 ילת).א עד בנגב, שראלי בשליטת גוריון ןב דוד (ובימינו,

 וליא ישראל, על גם להגמוניה הגיעל ניסה אמציהו בו),ס-סב( יהושפטל ולטב ניגודב אולם
  בירושלים. עתליה מעשי של הנורא מהמחיר כמסקנה

 דברי אדום'; ('סלע סלע"ה "מראש שבויים לפיא עשרת השלכתב אדום,ב כזריתא קמהנ אחרי
 מלך ואשי מול כרעהה רבק מציהוא ןהזמי כב),-כ (ח', ביהודה שיעתםפ בגלל יב) ה,כ ב הימים
 ט) יד, ("הארז"; שראליתי להגמוניה ילהוהוב "החוח"),( תנפצהה אוותוג מש.ש ביתב ישראל
 לקחו ירושלים, בחומת פרץ שומרוןמ ישראלי מלךש המלוכה, ימיב יחידהה הפעםו ולו,כ במרחב
  ולאילת*. לאדום בדרכים גם שלט נראהכ יד).-גי (יד, רובהע ובני שבויים

 בירושלים שלט עוזיהוו השפלה, בירת לכישל וברח ודחה עלליו,מ לע בדכ חירמ ילםש אמציהו
 לשליטי ויהודה ישראל את הפכו יחדו יואש, בן רבעםי עם שליםה יוון,כ פךה וזיהוע ביו.א בחיי

-ו ,כו ב הימים דברי( מצרים" "לבוא ועד ה),כ (יד, ערבה"ה ים דע חמת "מלבוא – כולו המרחב
  טו).

 ואלישע, אליהו לש דרכם ממשיך ירבעםל מסר ישועהה סגתפ לא השפלמ יציאהה בואתנ את
 שנשלח הנביא" "הנער גם היה ז"לח שלפי יג), ט,י (יהושע בולוןז נחלתמ נביא"ה ִמתיא ןב "יונה

 "וֶאֶפס – האזינו בשירת משה לשוןב נאמרה יונה בואתנ שם). רש"יו ד,-א ט,( ֵיהוא תא למשוח
 והישועה, אימה, עד מצורה התוכחה, שירת ההוא דורב נתפרשה כךו כו), יד,( זּוב"עָ  ֶאֶפסו ָעצּור

  (לב). דברים שבספר

 
  
 שומרון את המזכירות עברי כתבב תעודות סיני, קדמתב עג'רוד כונתילתב מצא שלמ זאב ופ'פר *

  

  

 מי מתעלם מהנביאים -מלכים ב טו 
ישראל בארצו, שמזכירים את ימי מלכותו של שלמה. אולם ממה ימים של הצלחה ושגשוג של עם 

 שמחכה ממש מעבר לפינה, מתעלם ספר מלכים לגמרי



 דור ארצו.ב ישראל עם של אחרוניםה וההצלחה שגשוגה ימי יוה ירבעםו =עוזיהו)( זריהע ימי
 והגלות. החורבן הקריסה, פניל – טובותה הנבואות יצוימ של שלם

 נשים נזכרו אל האחרון דורב ירבעם.-וזיהוע וא למהש יותר,ל כהז דור איזה להתווכח אפשר
 כמו ובישראל בארם אדום,ב ומרידות תסיסות זכרונ לא םג עתליה,ו יזבלא לטוש לאו נכריות,

 יהודה בין והמלחמות פילוגה מעל התעלו םג הגדולים מלכיםה ושני יא), א מלכים( למהש בימי
  אחד! לדור – שלמה ולגאולה למנוחה וףס סוף זכה ישראל עם לישראל.

 אזהרותב ופרצו – הושעו ישעיהו עמוס, – ידועים נביאים 3 פחותל עתכ לוע נבואיתה במהה אל
 אוותג מתוך וצדקה"), ("משפט מוסריתה ההשחתה גללב בעיקר פינה,ל מעברש אסוןה לע נוראות
 חריא קצר מןז מתי,א ןב יונה נבואת את פניה על פךה אף יד) ו,( עמוס הצלחה.ה ושכרון העושר

 חזה ישעיהו הערבה". חלנ עד חמת לבואמ אתכם לחצוו וי,ג ליכם...ע קיםמ נניה "כי - מימושה
 נפילת על ִימלה בן מיכיהו נבואתל דומה בסגנון שממה,ל הארץ הפיכתל שמימיה 'ה שפטמ את

  ו). שעיהוי / כג-יט ב,כ א (מלכים אחאב

 לחורבןו למשבר דםק נבואיה זעזועה רמז?ב פילוא לכיםמ בספר להא כל נזכרו לא מדוע
 אין התעלמה? מלכים ספרב הסיפורית והנבואה – השיא ימיב ודע צמתוע מלואב פרץו ההיסטורי,

 גם להזכיר היה אפשר לואה פסוקים, בשני קיצור,ב יונה בואתנ הוזכרהש שםכ ייתכן?ה מילה?
  חזקיהו? פנישל מישעיהו יםשני או ודבר הושע, ואת עמוס את

 רעיוני עושר ליצור אב שלא הגדול, נבואיה הפרץ םע חדי התרסקל חלהה סיפוריתה הנבואה
 במלחמת שהתחילה המפולת, לפני – הגדולה השבר עקתז את השמיעל כדי לאא וחנית,ר ויצירה
  מחרידה. אחים

  

  

 ?יש לו סיכוי להינצל - מלכים ב טז
 ת אכזרית. ואחז מסיק את המסקנות שלוחיסולים, מסעות נקמה, קואליציות, עריצו

  חודשים. 6 אחרי י) (טו, עם" קבל" גלעד)-(=יבש ָיֵבש ןב ַשלּום דיי על נרצח ירבעם ןב זכריה
  יד). (טו, חודש אחרי מתרצה),( גדי בן נחםמ על רצחנ (מגלעד) ֵבשיָ  בן ַשלּום

 כ). ז,ט (טו, שנים עשר די,ג בן מנחם לש אכזרית עריצות

 שופר "ִתקעּו – ושעה בנבואת כמסופר ולשתם,ח ניצול וךת שראלי גדנ קמהנ סעמ יזמו יהודה שרי
  י).-ח (ה, גבול" ֵגיְּכַמסי יהודה שרי יוה תהיה... ַשמהל אפרים מה...ָּבָר  ֹצצרהחֲ  ַּבגבעה,
  כה). (טו, נתייםש אחרי הגלעדים, בתמיכת מליהו,ר בן קחפ ידי לע נרצח נחםמ בן פקחיה

 שינויים ערך זה, ובכלל ),ח-ז טז,( המעצמה אשורל וחלטתמ כניעהו שוחד – קנותמס הסיק אחז
  ם.אליליי לפולחנים ירושלים תא ופתח ה', בבית

 (דברי אשור נגד ארם מלך ציןר עם ברית במסגרת הודהי נגד חיםא מלחמת ובילה מליהור ןב פקח
  ח).-ו כח, ב הימים

  ית.אשור לפחווה דמשק תא והפכו ט), (טז, רצין ואת מרדה את חיסלו האשורים
  האשורים. בתמיכת הנראה כלכ ל),-כט (טז, להֵא  בן ושעה ידי לע חוסל פקח

 (יז, חרבה שומרוןו האשורים, ידי על חוסל רים),ש של לחץ תוךמ (אולי אשורב רדמ להֵא  ןב הושע
  ברחו. ורבבות הוגלו, בבותר ו).-ג

 – כן החלט,ב זמן?ה בואב תיפולו תיחלשש עד האשורית, המעצמה מול שרודל סיכוי היה האם
 דרשו אל הם שמרדו. וממלכות ריםע רק הגלוו החריבו םה כניעה.ו סמ תוקףב רשוד האשורים
 פקח ואילו דתי,ה בתחום מדי רחוק לךה אחז ליליהם.א את עבודל נכנעו,ו סמ שילמוש ממלכים

  ור.גמ בעיוורון באשור רדומ ֵאלה, בן ושעה גם ךכ ואחר ורצין,

  מאידך. ולחורבן מחד, דתית לכניעה הובילו האחים ומלחמות 'המפלגות' שתי



  

 עשרת השבטים הלא אבודים -מלכים ב יז 
 לאן הלכו כל תושבי ממלכת ישראל שלא הוגלו על ידי סרגון לאשור? התשובות מפתיעות

 אשור,ב הושיבםו מתושביה 27,290 גלהה אותה, לכד רגוןסַ  אבל ומרון,ש על רצ )5( ַשלַמנֶאֶסר
 אך נחלתם, את שאירה הישראלים שאריתל מקומם.ב שומרוןל בושותכ ארצותמ נשיםא והביא
 האנאלים ברשימות וגם שלו, ראווהה בכתובות ַסרגון תבכ כך כבד.ה מסה תא ולםכ לע הטיל

 קריאת (לפי דייקמ הכתוב אבל נזכר, אל ַסרגון מקראיה בתיאור דועמ יודע אינני השוטפות*.
 את ?)( אשור מלך ַוֶיֶגל ַוִיְלְּכֻדָה... ליה;ע ַוָיַצר מרוןשֹ  על שורא לךמ לַמנֶאֶסרשַ  "...עלה – סורה)המ

 ).ו-ה ביז, וכן יא;-ט (יח, אשורה..." ישראל

 המונית לבריחה רמוג התווך, עמודי הגלייתו בשומרון ליהישרא שלטוןה התמוטטותש םג ברור
 בשטח אדמ משמעותי ידולג ראוה רושליםי לש עליונהה בעיר אביגד 'נ של החפירות ישראלים. של

 וגם מקראב גם ברור, זה עם יחדו ליהודה. רחוב שרבים מסתברו זקיהו,ח ימיב רושליםי לש הבנוי
 שלוש הנה ד.ובגלע בגליל גם וכנראה מנשה,ו אפרים תחומיב נשארו ראליש בנימ רביםש בתעודות,

  במקרא: הוכחות

 ומנשה "מאשר אנשיםו בירושלים, פסחל הצפון בטיש תא הביאל יםשליח שלח חזקיהו .1
  יא).-י ל, ב ימיםה (דברי הגיעו ומזבלון"

  ז).-ו לד, ב הימים (דברי פתלי"נ ועד ושמעון אפריםו "מנשה ערימ אלילים עבודת טיהר אשיהוי .2
 נחהמ עם בירושלים ה' לבית להגיע יסונ ה) מא, ירמיהו( ומשמרון" שלומ "משכם ישא 80 .3

  החורבן. אחרי ולבונה

 אלף 30-כ רק היו בנימיןו יהודה בני כי שראל,י משבטי ביםר היו יוןצ שיבתב ארץל עוליםה יןב גם
 הלכו אל השבטים' 'עשרת לכן ד).ס בפסוק הכולל מספרה ב'; עזרא( גולהה וליע 2,3604 מתוך

  ישראל. שבטי 12 מכל ייםח בתוכנו וגם לאיבוד,

   

  .48 עמ' תשמ"ב),( המקרא בימי שראלי לתולדות יךמדר סקי,דמ א' ראו *

  

  

  

 למרוד, להיכנע או להימנע -מלכים ב יח 
עליית אשור כמעצמה שינתה את פני עם ישראל אלפי שנים אחרי היעלמה כי הפכה אותנו לעם 
 ?גולה. לנוכח המעצמה האשורית קמו שתי 'מפלגות', הכניעה והמרד. האם הייתה דרך שלישית

 פסוקיםב שסופו, ח)-א (יח, חזקיהו מלךה את המתאר קטעה בין פגשמ לנו זמניםמ כ-יח פרקים
 והמלך ב) (יט, מוץ"א בן הנביא ישעיהו" על סיפורה גילתמ ביןל כא),-(כ כ פרקב האחרונים

 עוד קר לפנינו יש זו מגילה אחרי ט.ל עד לו רקיםפ ישעיהו, ספרב גם מלואהב מופיעהש חזקיהו,
 את פוגשים אנו הנביאה. חולדהו המלך יאשיהו לע כג)-ו כב( לכיםמ ספרב חתא סיפורית מגילה

 .שלו האחרונים שיאה ברגעי הנבואי הסיפור

 הפכה כי היעלמה, חריא שנים אלפי היום) עד( ישראל םע פני תא ינתהש מעצמהכ שורא עליית
 מרותל המרד.ו יעההכנ – 'מפלגות' תיש קמו האשורית מעצמהה לנוכח ולה.ג לעם אותנו

 פתחה אלא וליטי,פ-כלכלי ושעבוד סמ בתשלום עצרהנ לא כניעהה את,ז רשוד אל שהאשורים
 מרד. חזקיהו מלךה לאשור, נכנע חזא המלך לילית.א לתרבות שער

  שלישית?* דרך הייתה האם



 האזורי, הכוחות ממשחק להימנע – להיכנע ולא מרודל לא 'ה בשם המלכיםמ דרש אהנבי ישעיהו
 תא ועצר לנביא, שמע חזקיהו מלךה אשור, מלך רגוןס ימי וףס דע שני,ו אשוןר שלבב ולשרוד.

 והמרידות להתפרקות, אדמ כקרובה אשור ראתהנ סנחריב עלייתו סרגון ותמ םע מרד.ה מהלכי
  זורנו.בא וגם במזרח, גם פרצו

 את ִהָּכה ואה ֲעָבדֹו; ולא אשור במלך "ַוִימֹרד – חזקיהו של מלךה בקטע מרץנ בקיצור אמרנ כך על
       ח).-ז (יח, פלשתים"

 מתוארת כישל נפילת אבל המרד, לש הקשה מחירה על לאמ ותרי יפורס ופיעמ נבואיתה במגילה
 שצייר האשורי והתבליט מיכה, בנבואת א פרק לולי עיקר.ה היא רושליםי לע מערכהה יכ בקיצור,

  עט.מ די יםיודע היינו ונופלת, גבורהב נלחמת לכיש את

________________________  

  .109-134 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו או),ל בני רבה (עם ספריב בהרחבה *ראו

  

 המערכה על ירושלים -מלכים ב יט 
כיצד נאלץ סנחריב להסביר את הוויתור על הכנעת ירושלים, על האסטרטגיה של רבשקה ועל 

 םתגובת הנביא לעומת זו של חזקיהו והשרי

 של מקרה עוד יןא בלכיש. 'הסתפק' סנחריבו מלא, שוריא מצורל גיעהה אל רושליםי לע המערכה
 עד שנים 3 שומרון מול שארנ שלמנאסר מורדת. ירהב עיר בשכ לאש אימפריהה זמןב שוריא מלך

 הכנעת על הוויתור את להסביר'' נאלץ סנחריב הגליה.ה ואת כיבושה את שליםה סרגוןו שמת,
 העיר, הבקעת והמצור, הקרב – שלם ירק על כישל בליטת םע יצחוןנ יכלה נינוהב והקים ירושלים,
 שלא היהודי, חזקיהול 'ואשר כתב:* יצחוןנ ובכתובת סאו.כ לע נחריבס פניל בוייםש ותהלוכת

 שללי, עם מניתי חיים)... בעליו אדם (בני נפש 001502 לכדתי... בצורות...ה עריו 64 עולי...ל נכנע
 בכלוב'. ציפורכ מלכותו עיר ירושליםב כלאתי תוואו

 ָגנֹון ירושַלִם, על באות-צ 'ה ָיֵגן כן ָעפֹות "כִצֳּפרים – )ה (לא, שעיהוי נביאה נהע וז חצנותש על
 העם באזני "יהודית בלשון חני,רו-דתי עימותל הפכה רושליםי על מערכהה ִהמליט".ו סֹוחַ ּפָ  וִהציל
  ישעיהו. הנביא לבין ַרבָשֵקה"" התעמולה רש בין ,)כח-כו (יח, הֹחמה" על אשר

  ולמרד: לחזקיהו שהתנגדו הקולות ואת הפנימי וויכוחה את םג לטובתו נצלל ידע רבשקה
  כא); (יח, הרצוץ" קנהה "משענת היא מצרים

  עזרו; לא שלהם והֵאלים עמים,ו ערים הכריע כברש הענק, שורא צבא ולמ סיכוי אין
  כב); (יח, מותיוב מזבחות את סירה שחזקיהו חריא בפרט באשור, תומך ה' גם

  שומרון); (כמו ִתגֶלה ירושלים

 ה' בשם הנביא קר תחנונים. בתפילות ק,ש בלבוש רועים,ק בגדים – זעזועב גיבוה השריםו חזקיהו
 ַחחי ושמתי" - ה' ביד מובל כסוס שורא מלך את תיארו והגידוף, ֵחרוףה מול וחניתר חומהכ נותר

  כח). (יט, "בּה באָת  אשר דרךב והשיבותיך שפתיך,ב וִמתגי ,באפך

______________________________  

  .55 עמ' המקרא, בימי ישראל תולדותל מדריך מסקי,ד א' אור מאכדית; *מתורגם

  

  



 לרבקה תלמידתי יש פתרון -מלכים ב כ 
יצא למסעו מערבה בשנתו שנה. סנחריב  16לחזקיהו נפלה שומרון, וסרגון שהגלה אותה מלך  6-ב
 ?חזקיהולשנה"  14-מה כתוב בתנך "בל –) 29לחזקיהו (מתוך  27, היא שנת 5-ה

 ו), (כ, הזאת" העיר "על לגונןו אשור" מלך מכף" להצילו שנה, 51 ול הוסיףל חזקיהול 'ה הבטחת
 המגילה התרחש. כבר שהנס אחרי כזאת בהבטחה עםט אין ולו,כ הפרק תא להקדים מחייבת

 אבל שקדמו. 'הקטנים', סיפוריםל לאחור וחזרה סנחריב,ב שמרד זקיהוח לע גדולה סיפורב פתחה
 א)? (כ, ההם" בימים" להקדים זמן כמה

 בשנתו מערבה למסעו יצא סנחריב שנה. 61 מלך ותהא שהגלה סרגוןו ומרון,ש פלהנ חזקיהול 6-ב
  ג)?י (יח, לחזקיהו שנה" 14-"ב בתנך כתוב למה – )29 (מתוך ולחזקיה 27 נתש היא ,5-ה

 שנייה המלכהב חזקיהו ָמַלך שומרון ורבןח אחרי ניםש 6-כ – תרוןפ ציעהה ביבר בקהר תלמידתי
 ישראל שבטי שארית על םג ישראל) כל על ניםש 7 כעבורו יהודה, לע חילהת מלךש דוד,ל (בדומה
 להמלכה 14-ב – לא)-ו ל ב,-( הימים-דבריב המתואר חזקיהו' פסח' היה זה – בצפון שנותרו
  סנחריב. עלה השנייה

 לפנה"ס), 713-712( השנייה ההמלכה חריא שלוש-כשנתיים אוב בלב לךמ שליחיו זקיהוח מחלת
  האשורי*. השלטון נגד בבל, בעיר לֲאָדןּבַ  ְמֹרַדך של ראשוןה הַּכְׂשדי מרדה בעת רגון,ס מיי באמצע

 ודד בית לכותמ סביב שראלי בטיש אריתש את אחדל הצלחתו פסגת אחרי מותל היה יכול חזקיהו
 איש חזקיהו. מחלת עתב נולד וטרם 12 ןב מלך נוב מנשה נחריב.ס משברל הגיעל ליב בירושלים,

  חזקיהו. בלעדי נחריב,ס בימי בירושלים יצבנ היה ימ יודע אינו

 לבריתות להצטרף – הדילמה פניב אותו הציבו פילתות דמעת זכותב לחזקיהו נוספוש השנים 15
 תביא למרידות הצטרפותה – ישעיהו דבריכ הצד, ןמ לעמוד וא שלטת,ה מעצמהה גדנ האזוריות

  יז). (כ, "בבלה" המלכים, בניו ירושלים וצרותא לנשיאת םג באים" ב"ימים

____________________  

  .209-221 עמ' עפות, כציפורים – ישעיהו *ראו

  

  

 מפלגת הכניעה -מלכים ב כא 
בע שנים של שקט ויציבות העניקו תמיכה רחבה למדיניות של כניעה, ופתיחות חמישים וש

 לתרבות האלילית השלטת

 לכיש אבדן על הלםה בגלל סנחריב סעמ אחרי ירושליםב תחזקהה חז)א מימי( כניעהה 'מפלגת'
 מעצבת על-כמעצמת אשור לקבלת הובילוו אנשיה שתלטוה חזקיהו, ותמ אחרי שֵפלה.ה וערי

 רדפונ ה' יראי נאמנות, הוכחתכ ובבל. שורא לאלילי רושליםי עריש תיחתפ דיכ עד ומובילה
 הודה.י של קיומה לעצם יכוןס וכגורמי המרידות,ו חזקיהו' כ'תומכי

 מהם ורבים כניעה',ה כ'מתנגדי תלמידיו םג נחשדו מרידות,ל שעיהוי נביאה תנגדותה למרות
 הּפֶ  ירושַלִם את ֵלאִמ  אשר דע אדמ רבהה נשהמ ךשפ נקי דם "וגם קשים. בעינויים להורג הוצאו

  טז). (כא, '"ה בעיני אלילים) (=עבודת רעה לעשות הודהי את חטיאה אשר מחטאתו לבד ָלֶפה,

 (כא, במלכו 12 בן לדי היה כי אלה, כל תא חולל הוא לאש היא, נשהמ לע ליש יחידהה הסנגוריה
 שבי,ל כשהובל ווקאד מוביליומ שתחררה צמוע מנשה ג,י-י לג, ב, הימים דבריב התיאור לפי א).

 שקט של שנים 55+2 בירושלים, הכניעה מפלגת'' שליטת את ינהש לא הז םג בלא '.ה לא ושב
  השלטת. אליליתה לתרבות ופתיחות ניעה,כ של מדיניותל רחבה מיכהת העניקו ויציבות



 ֶטַבחלַ  "ַּכֶׂשה - מעוניםו נרדפיםל אותם פכהה ישעיהו, תלמידי שלו אלמונים ביאיםנ של התנגדות
 שהע ָחָמס לא על עמי... ִמֶּפַשע יים,ח מארץ נגזר יכ ֻלָקח... ממשפטו ֹעֶצרמֵ  יו;פ פתחי לאו יּוָבל...

  יב).-ז נג, ישעיהו( "ִנמָנה... ֹּפְשעים אתו נפשו ָמֶותלַ  ֶהֱערה בפיו... ִמרמה ולא

 של סיפורו םע קשר שום ול ואין נשה,מ ימיב ותלמידיו הנביא ישעיהו הוא הנרדף ה'" "עבד
  כך). חרא שנה 680-(כ הנוצרי

 את הרג "מנשה - כתוב היה בהו בירושלים, שנמצאה וחסין"י "מגילת נול ומסרו ךכ לע דעוי חז"ל
  ב). עמ' מט (יבמות ישעיה"

  

 אני אטהר את ירושלים -מלכים ב כב 
ממוקם הסיפור מבחינה כרונולוגית וגם על  , את דבר ה', איפה16-ממי למד יאשיהו, המלך בן ה

 מציאת ספר התורה בשיא הטיהור

 תא לטהר החל 20 ובגיל דרכו, תא לחפש החל נים,ש 8 כעבור !).8 בן( ילדכ ַלךמָ  אשיהוי גם
 ממנו ללמוד מישהו 61-ה בן יאשיהו צאמ איך ג). ד,ל ב ימיםה (דברי ליליםא עבודתמ ירושלים

 ה'? דרך את

 ).א א, (צפניה יהודה" מלך מוןא בן יאשיהו ימיב צפניה... לא יהה שרא 'ה "דברב נמצאת התשובה
 איך להסביר בא וזה ורות,ד 4 לאחור יוחסמ צפניה ו.לישעיה ומהד ואה ברעיונותיוו בשפתו
  חזקיהו. ימי אזמ המסורת גחלת נשמרה

 ראהנ פניו לע לילים.א תמעבוד המלך ובית ירושלים של מקיף טיהור שי א) פרק( צפניה בנבואת
 ממי שברור עד צפניה, נבואתל כך כל דומה אשיהוי של טיהורה אולם ת,זא עשהי בחוץמ שאויב

  ה'. את לדרוש למד

 בפרק מתואר טיהורה בשעריה. אויב יבואש חיכה לאו בעצמו, רושליםי תא טהרל חליטה יאשיהו
 שנים 6 – הימים דבריב רורב כךו גי,הכרונולו לסדר פוךה שוב הנבואי סיפורה סדר .ה מפסוק כג

 "ספר ה' בבית נמצא הטיהור שיאב הספר. מציאתל קדמו ליאשיהו, 81 דע 21-מ יהור,ט של
 המקרא ובחקר יאשיהו מיבי – יהודיתה ההיסטוריה תא פעמיים הרעישש יא), כב,( התורה"

  המודרני.

 נביאה,ה ולדהח לא נייהופ בגדים ריעתק זעזוע, הייתה ספרה דברי שמיעתל יאשיהו תגובת
 את בעיקר כלל התורה" "ספרש ברור לפיכך ארץ.ה בחורבן תקיימוי ספרה בריד יכ ול שהשיבה
 סא;-נח כח, (דברים התורה" ספר" במיוחד זו רשיהפ נקראת אכןו כח), דברים( הקללותו הברכות

  כ). כט,

 דוברמ גדיו,ב את יקרע לא מתחילתו בריםד ספר שישמע דםא שום מחקר,ה להשערת בניגוד
 הר במעמד ז) כד, שמות( הברית" ל"ספר דומהב מיוחדים, מעמדיםל שנכתב תהברי לותָא  בספר
  סיני.

  

 איך נפלת יאשיהו -מלכים ב כג 
הוא עשה הישר בעיני ה', ניהל משפט צדק והרחיב את גבולות הממלכה. אבל מאזהרה אחת, 

 עלםאשיהו הנמרץ התי -שהנביאים חזרו עליה שוב ושוב 

 במה-מקדש של בירד הרסו!) (לא נזוג ערד בתל – ארכאולוגיהב םג מצאונ אשיהוי הפכתמ עקבות
 נגד לונהת מכתב - הקוצר' 'חרס מצאנ פלמחים חוףב אשיהו,י ימימ וגריםס חומתל מתחת

 צדק כתמער על מעיד כזה תלונה כתבמ עבדכ". בגד את" צדק ליב שלקח בי"שֹ  ןב "הושיעיהו
 תלונה. להגיש בה לבטוח שניתן חזקה,



 זא ואביון, עני דין דן וצדקה... משפט "...וָעשה – יאשיהו על ז)ט-וט כב,( רמיהוי מרא ךכ אכן,
  ח).-א (יא, רמיהוי בנבואת נזכר יאשיהול 18-ב הברית עמדמ גם טוב...";

 ו), לד, ב םהימי (דברי נפתלי" ועד שמעוןו ואפרים מנשה" בערי םג טיהור מסעל יצא יאשיהו
 מלך היה שלא יאשיהו, נפל מדוע ).ז-ו ב, פניה(צ החוף דע פלשת תוךב הודהי בולותג תא והרחיב

  כמוהו? התשוב ובעל ולנביאים הלתור קשוב גדול,

 אל – התעלם הנמרץ יאשיהו שוב,ו שוב עליה זרוח ישעיהו אזמ הנביאיםש חת,א אזהרהמ רק
 לע ידע יאשיהו גדו.נ ולא רעהפ םע אל גד,נ ולא אשור, בעד אל – האזורי טיהפולי במשחק להתערב

 רץא על שליטה יקבל נֹכה פרעה ולפיו העולה, בלב נגד וחותכ שיתוףל מצריםו שורא יןב הסכם
 החוף במצודות תחילה כוחו*, כלב המצרים את עצורל ניסה אהו אשור.ל עזרתול תמורהב ישראל,

  נפל. שם ידו,מג במעבר ולבסוף שהקים,

 לא אחז) מול שעיהוי (כמו אשיהוי את שכנעל כולנוי ילוא יהודיתה היסטוריהה ראיתנ הייתה איך
 עם כרכמיש, בקרב היסטוריתה להכרעה עד ניםש 4 להמתיןו מוק,ע לנשום – מגידו?ל ללכת

       ב).י-ב מו, (ירמיהו צולאר ובריחתו כונ פרעה תבוסת

______________________  

 זמירין לוםש תשל"ז); ירושלים( תקופתוו אשיהוי מירין,ז וםשל דגול, חוקר שהראה *כפי
  .33 בגיל העצמאות, במלחמת צמח על בקרב פלנ כנרת, מקבוצת

  

 גדולי הרשעים האנונימיים -מלכים ב כד 
על תכונותיהן השונות של המלכים האחרונים לבית יהודה, אלו מהן השפיעו יותר ואלו פחות, מי 

 ת החורבןהמשיך את מי, ומי באמת חולל א

 (=בעלי ארץ"ה "עם אחד. באיש לוייםת היו הישגיםה כלו מהפכהה כלש תברר,ה אשיהוי בנפילת
 את המליך ֹכהנ פרעה אבל ),23( צעירה יהואחז תא להמליך יסונ )ל ג,כ חשובות;ה הנחלות
 ים.ירושל על אסון ויביא בל,בב ימרוד מצרים,ל נאמן יהיהש ),25( יהויקים

 רדהו מפואר ארמון לו בנה ז),י-יג כב,( ירמיהו נביאה העידש פיכ אשיהו,י לש היפוכו היה יהויקים
 בן אוריהו (כמו נביאים גם יניהםב לדרכו, מתנגדים הורגל והוציא נשהמ שיטתל זרח אףו בעם,

  כג).-כ כו, רמיהוי יערים; מקרית שמעיהו

 לש דינה זרג תא הכריעו ד),-ג (כד, מנשה ךששפ הנקי לדם צטרףה יהויקים שפךש הנקי הדם
 עוונות על שב יהויקים אשרכ אלא מנשה, ימיב לא בלא נשה",מ "בחטֹאת – ובהח כףל ירושלים
 כמו ירושלים של דרכה לע להשפיע הצליח אל הגדולים, אמציומ כל םע יאשיהוש תברר,ה אבותיו.

  לשיטותיו. חזר שיהויקים מנשה,

 ויהויקים ליליםא בודתע גדנ יאשיהו - חרצתנ תקיפות – לאביו דומה ויקיםיה היה אחת בתכונה
 של מגילהה משֵרפת ניכר אופיו בבל. גדונ בעדו יהויקיםו נֹכה, רעהפ גדנ אשיהוי '.ה ביאינ נגד

 את בכלא בביקורו ניכר שאופיו חלש,ה צדקיהו היה שניהםמ הפוך ה).כ-בכ לו,( רמיהוי נבואות
 וצהר היה בשבי, נפלוש מיהודים םג מוכ לו,ש שריםה חדמפ רועד כשהוא ז),כ-יד (לח, ירמיהו
 את שהמשיכו השרים, ידי על בלב נגד האחרון למרד גררנ והוא וח,כ לו יהה אל ךא נביאל לשמוע

  מותו. אחרי גם לחורבן השהוביל יהויקים, דרך

 הילד, מנשהב ששלטו אלה – םבשמותיה לנו דועיםי אינם ללכ החורבן מחוללי הרשעים גדולי
  החלש. צדקיהו מול אחריו, גם הויקיםי דרך תא שהמשיכו אלהו חזקיהו, אחרי

  

  



 לסיים עם תקווה -מלכים ב כה 
 -מדוע לא צורפו מגילות ישעיהו וירמיהו לספר מלכים, שהרי ההתרחשויות מקבילות בחלקן? וגם 

 איך לא מסיימים ספר באופן כל כך עצוב

 מיהו.יר ספר עם וחתום סופוב אחוז מלכים ספר

 המלכתב הפותחת רצופה כמגילה ד)מ עד זל פרקים( ירמיהוב מצאנ נבואיה סיפורה המשך
 הזה, הפרק עם לקיתח ובחפיפה במקביל לט)( ירושלים ורבןח תא תארתמ ),א לז,( צדקיהו
 בבריחה ירמיהו את מלווהו מא), השנה! בראש( וברציחתו חיקםא בן הגדלי סיפורב מרחיבה

  למצרים.

  חזקיהו? עם וישעיהו ואלישע, אליהו מגילות מוכ מלכים, ספרל זו גילהמ רפהצו לא למה

 ברכ מלכים שספר לומר, צריך עיקרב אבל הומלך, אל גדליה יכ לכים,מ ספרמ ורגח שניה חלקה
 של 'המלך' קטע – האחרון בעיצובו יכרנ יהויקים ימימ ירמיהו סגנוןו אשיהו,י חריא נחתם

  נב). בירמיהו (גם אחרוןה מהפרק נפרד בלתי חלק הוא צדקיהו

 בני עברו שבו באזור צובה.ע מעגל סגירת בה שי ה) כה,( ריחוי רבותע לא מסתורב דקיהוצ בריחת
 ִעֵור" צדקיהו יניע "ואת האחרון; המלך תפסנ שם ליהו,א נסתלק בוש אזורב ירדן,ה תא ישראל

 גדנ בקיר, ראשכ חוזרות,ה המרידות של מוחלטה העיוורון את כאבה במלוא בטאמ ז) (כה,
  בירושלים. בלב ונגד ובלכיש, שומרוןב אשור נגד – השולטות המעצמות

 ירמיהו בעיניו ה,שהוגל יהויכין – קווהת של גחלת ליב המלוכה, יפורס תא חתוםל פשרא יא אבל
  ל). (כה, ַחָיו" ימי "כל בגלותו לכיםמ לכבוד זכה ואה דווקא ֵמת,ִמ  גרוע יהה ל)-כד ,י (כב,

 (דברי ְיָכְניה ןב ְשַאלתיֵאל בן) (ְפָדיה ןב ְזֻרָּבֶבל בעיקרו =ֵשְשַּבַצר),( ְנַאַצרשֶ  היוי הויכיןי לש המשכו
 העתידה המעצמה ס,פר מלך כורש הצהרת כוחמ ציון* יבתש את נהיגוי הםו יט),-זי ג, א הימים

        ).ז-א מה, (ישעיהו הבמקומ ולבוא בלב על להשתלט

_____________________________  

  ט. ד, זכריה ג;כ-ב ב, יד; ,א א, חגי ;ב ב, א;י א, *עזרא

 


