
' . אליצור י.פריפ,

 ~" '.' ' . האדם בחיר ישי בןדוד

: .)י..

 דוד לנאום - בגבר לדברי - נודעת מרובההשיבות
 ורב קשה שיר באותו יט ב. בשמואל בג בפרק ישיבן

 כוונתי דרך, מורה לנו לשמש העשוי אחד, פיוקמשמעות
 מושל ישראל. צור דיבר לי ישראל, אלהי -אמר י.לפסוק
 אדם .הביטוי כאן נזכיר - אלהים.. יראת מושל צדיק,בא.דס
 - מקרה. זה ואיןוצדיק,
 המרכזית בדמות ובמיוחד שמואל, בספר נתבונןאם
  כנוו מרכזי איש כולו בתג-ך שאין נמצא דוד, הזה,שבספר
 עשרים בין - הפרקים מספר מ.בחינת רק ולא ישי, בןדוד

 -, בדוד בעיקר או בלבד בדוד העוסקים פרקלשלושים

 'עיצוב של התיאור,. של מבחינת,האינטנסיביות אף::לא
 צריכים שאנו מובן פרטיה. כל על אור זריעת ושלהדמות
 עולה שאינה מוקדמת, הנחה הזאת ההגדרה בשביללהניח
 שבמקרא י היינו החדש, המחקר מדרכי כמה עם אחדבקנה

 בליקוט,.בצי- בעריכה, שיקול יש כלשהו, איזון ישבכללותו
 פיסקאות, רק לא מקרא, שיש א:1, סוברים אם ברצף;רוף,

 אחד, קיבול בית שיש אלא פסוקים, פרשיות,פרקים,
 מתוך מסויימות מסקנות להסיק ומוהר תג-ך,שנקרא
 דוד שהאיש ולוזיר, להגדיר יכולים אנו ,אז שבו,האיזון

תם
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 _נמקוא..אי. גיזתר המשקל כנית המדכויה, הדעתהוא
 שהמקרא רבינו, משה ולרבות האבות לרבות איש,שום

 ותיאור לב תשומת ולקורותיו ולאיש,1ת1 לומקדיש
 לדוד. כמו זה כגוןאינטנסיבי,
 אותם הנבואיים, הסופרים התכווץ למה היא,יהשאלה

 כד לשם שעשו. מה עשו כא'שר בקודש,היסטוריוסופים
 בספר דוד פרקי של המיוחד המיבנה על לעמודעלינו

 בידוע בחינות. מכמה הנהו מסולף זה מיבנהשמואל.
 שמואל אין אחד, שמואל ספר יש שלנו העבריתבמסורת

 וכו' וכו' פסוקי סכום י המסורתית הסיומת ב. ושמואלא

 מקורה וב א לשמואל החלוקה -. ב שמואל בסוף רקבאה
 מלאכותית. חיצונית, אינה כנראה אך השבעים,בתרגום
 יש. דוד של שתיאורו נמצא שמואל בספר אנו מתבונניםשאם
 ומחציתו א בשמואל מחציתו מסוימת: סימטריהבו.

 עלייה, : אלמנטים שלושה בנויה מחצית וכל בבשמואל
 תחילה נתבונן וייסורים. שפל תלאות, של ופרשהמעבר

 בפרק מתחיל העניין א. שמואל שבספר הראשונהבמחצית
 עלייתו פרקי הם טז-יז-יח, האלה הפרקים שלושתטז.

 ידי על דוד נמשח שכן דוד, של והמדהימההמפתיעה
 בישראל מלך ישנו אבסורדיים. לכאורה בתנאיםשמואל
 דוד את ומושח נביא בא והנה הכל, על ונערץ מכובדוהוא
 נעשה דוד מופלאים. מאורעות שרשרת מתחילה מידלמלך.
 מתחתן הוא גלית, את מנצח הוא המלך, של כליונושא
 - יונתן של העצר, יורש של נפשו ידיד נעשה המלך,בבית
 מדמה-אלנכון-בנפשו:, ומסחרחרת.דוד מהירהעלייה
 שחר, לה היה לא שלכאורה נבואית, הבטחה אותההנה

 יט-כ-כא הבאיטי הפרקים אבל במהירות.מתקיימת
 מקרוב' הופך הזה הגדול המצליח 'כיצד אותנו,מלמדים
 סוף עד כא ומפרק המעבר. שלב זהו נרדף. לנודדלמלכות

יי.
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 פרקי הם ומעלה,, פרקים עשרה אומרת זאת א,שמואל
 המעמדות שני על להצביע מספיק וסבל. ותלאותיסורים

- פרק:העיקרייסשזכהבהםדודבאותו  ואין גדוד- ראש 
 גדוד אם כי - צה.ל של המודרני במובן גדוד כמובןזה

 הבזויה החברתית הפורמאציה זוהי הקדמון.במזרח
 הקויירה של השני ובשלב התקופה. באותה ביותרוהנמוכה

 גת. מלך באכיש חוסה הוא הרי הכלקיט, באותםשלו
 פלישתי. מלך של הספר בחיל קצין קצרה, מודרניתבהגדרה

 כך ואחר בקיצור, המתוארים ומעבר קצרה,לפנינו-עלייה

 מאד. ארוכים .וייסורים שפלפרקי
 הפרקים ב. בשמואל. מוצאים אנו מיבנהאותו
 נרדף נודד מחיי מעבר פרקי הם ב שמואל שלהראשונים
 הם ט פרק עד ה מפרק אלה: פרקים ארבעת מלד, של.למעמד

 כובש דוד בישראל, גדול מלך לדרגת מופלאה עלייהפרקי
 הארון את מעלה כל.שבטי'ישראל, את מאחדאת'יהושלים,
 הנצחי, הגדול, לייעוד זוכה ז ובפרק ו, בפרקלירושלים
 אחד וזה - ח ובפרק עולס, עד ולזרעו לדודהשבועה
 כל 'המרגיזים הדברים ואחד ביותר המענייניםהדברים'

 עצומיט כיבושים שבעה או שישה - מקצועיהיסטוריון
 על ובשטחן ובמשקלן בחשיבותן עולות שמהן מדינות;של

 מקדים שהכתוב אלה כיבושים בשבעה המקורית. ישראל.ארץ
 לחיק מלכותי. לשיא עולה הוא - פסוק עשר ארבעהלהם
 עד ואילך י פרק מפיבושת, -עניין ט, פרק גם אולי שייךזה
 פרקי - פרקים עשר שלושה או עשר שנים - הספרסוף

 ותמד, אמנון ואוריה, שבע בת צרות: בזיונות, שפל,תלפיות,

 שני בין השווה הצד וכו'. וכו' בכרי בן שבע אבשלום,מרד
 מתוארת עלייתו דוד, של שגדולתו הוא האלההחלקים

 יתרה. באריכות - ובזיונותיו ויסוריו צרותיו נמרץ,בקיצור

 הראציונאליסטית הסברה ועולה שאח-- פעם_מדי
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 חצרן. של פרקים הם שמואל בספר דוד פרקי כיהתמימה,
 שאול, בית את ושנא דוד לבית פנים שנשא כלשהו,חצרן
 לדוד הגיש שאילו לזמר, ניתן האלה. הפרקים אתכתב
 אודותיו, על שכתבם האלה הפרקים את כלשהו חצרןסופר

 יתר בחרפה. פניו מעל ומגרשו מיד מפטרו שהיהמובטחני
 אוסי- היה צדיק-, באדם -מושל אותו שאפילו יתכן כןעל

 את הבוחן ההיסטוריון הרי צדק. של רבה ובמידהאותו,
 כותבים כך כלום כורחו, בעל שואל האלההפרקים

 כיבושיי על דוד, של האדירה מלכוהו עלהיסטוריהו
 מלאכת היתה שבוודאי שלו, האדמיניסטראציהועל

 מביש מעשה ועל מספר, פסוקים כותב אתהנוחשבת,
 באיזה ארוכות? מספר אתה בו וכיוצא ובתמרבאמנון
 יתמר אמנון בין אהבהבים היו לא הדיוט ובית מלכותבית
 אין ואם ז זו היא היסטוריה כלום ו ואלמונית פלוניובין
 הקו ומה העיקר ומה הטפל כאן מה 1 היא מה היסטוריהזו

המנחה!
 כאן הוא ההיסטורי המלכותי שהתיאורמסתבר,

 עיקר; הוא ובטבלותיו בתלאותיו האיש תיאור ואלוטפל,
 בשפלותו, דוד את מתארים פרקים וארבעה כעשביםהרי

 פרקים שישה - חמישה ורק ובכשלונותיו,בצרותיו
 שיש נניח אם וגם בגדלותו. הגדול המלך אתמתארים
 Vorgeschlchte, בשם אחדים חוקרים שקופאים למהמקום
- למלכות דוד הגיע כיצדהיינו  דוד דעת כי להניח קשה 
 ירד המלכות לכיסא עלייתו של זה מתיאור - נוחההיתה
 פלשתי. ספר בחיל וקצין לשטים של גדוד ראש כגוןשלבים

 רמז גנוז צדיק- באדם -מושל פסוק שבאותו אמרתי כןעל
 הראייה דוד. של דמותו את הנבואית לראייה מאדחשוב
 לא הגדול, בכובש לא הגדול, במלך לא מתרכזההזאת
 באיש לא ציבור, ביחסי המצליח באיש אב הגדול,בשליט
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 המסייסי באדם אלא המופלא, הקסםבעל
 ואם ימתנסה.

 המתייסר האדם בתיאור רב כה עניין מצא הנבואיהסופר
 את ראה שבזה משמע לפעמים, מתבזה יאף לרעמיםהנכשל
 ! למה כי וכל ישי. בן דוד של וחשיבותו משמעותועיקר

 זה לענין ודווקא מתלבט. נפתל, נאבק, אדם שכלמשום
 נעלה אנושית דוגמא - הנבואי הסופר לדעה - דודמשמש
 : האדם אלא כאן, העיקר המעד של דוגמא לאביותר.

 שהמקרא אחר; אדם שוט אין וכאמור, צדיק.. באדפ.מושל
 לדוד. עושה שהוא כמו עליו מבטו ומשהה עמומתייחד

 -בצלם הפסוק את לי, שקדם המרצים, אחד פההזכיר

 עמוק אגדה מדרש יש ,כידיע האדם.. את בראאלהים
 ואין ישי. בן דוד לבין הראשון אדט בין המקשרמשמעות

 פנים יש פנים. לכמה רעיונות ואולי רעיון אלא אגדהזו
 מקום מכל וקשים. עמוקים והדברים האלהים, לצלםהרבה
 בכל השליטה האדנות, היא; האלוהיות הסגולותאחת

 צדו היקום. של הכוחות ובכל הגורמים בכלהמסיבות,-
 ששום וסגולותיה האישיות יציבות הוא זה מטבע .שלהאחר
 בני,האדם רוב בהן- ילפגום לשנותן יכול אינו חיצוניגורם

 לעובדה מחרידה דוגמה זו. ממידה מעט אך נטלוהרגילים
 1.נושאי פעולה משתפי הםזו

 השואה. בימי תפקידים.
 ימיהם כל הגונים אזרחים נשארים,בגדר היו מחללורבים
 לתוך והוטלו הואיל אבל, חייהם, את לחיות להט ניתןאילו
 .סר אלהים וצלם הושחתו לתוכה, שהוטלו תופתאותה

 המסתכל מבוגר, אדם ואולם קיצונית. דוגמא זוהימעליהם.
 בני מרבית ומבין,,שלמעשה רואה פקוחות בעינייםסביבותיו

 'האדנות בהם אין נורמאליים, קיום בתנאי אפילואדם
 המסיבות אם- כי במסיבות, שולטים אינס הםהזאת,
 מעצבים והמדינה החברה הכלכלה, תנאי בהם,שולטות

 .-."ן;.'-,' . ' :. . ואופים. מעשיהםאת

יסג
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 את לפרוש כאן אפשרות כמובן, אין לדוד. נשוב עכשיו ,י

 למה ושייר, תנא בחינת מקצתה מקצת אלא כולההיריעה

 על ומבלותיו, דוד של תלאותיו בתיאור הזאתהאריכות

 לכאורה אשר, ובמאורעות בפרקים הכתוב מרבה מהשוס

 הנה מלל. של תפארתו מרבים אינם .הבריות, השגתלפי

 וימלט משם ייד .וילל : כב פרק א בשמואל הכתובאומר
 אליו וירדו אביו בית וכל אחיו ,וישמעו עדולם מערתאל

 נושה לו אשר איש וכל מצוק איש כל אליו וייקבצושמה.

 מאות כארבע עמו ויהיו לשר עליהם ויהי מר,נפש אישוכל

 אלה ריקות. מליצות אינם כאן, הכתובים הדברים כלאיש"-

 אשר.לו איש ל-כל אשר המקרא. בתקופת מהחוםהם

 .והנושה : נאמר שם ד פרק ב במלכים הכתוב זכורנושה-,
 היו שלא אנשים לעבדים-. לו ילדי שני את לקחתבא

 בניהם או הם נמכרים היו חובותיהם, את לפרועמסוגלים
 המר הגורל מן נמלטו זה מסוג אנשים והנהלעבדות.

 לו שיש ביטוי הוא נפש- -מר דוד. אל - להםהאורב

 ספק בלא. פירושו. הזה בהמשך אבל שונות,משמעויות

 שבלבם, אלהיט יראת ברוב דן בני כאשר יח, פרקכבשופטים

 הרחיקו המה וכאשר מיכה, לו שעשה הפסל אתגונבים
 מיכה, ביה עם אשר בבתים, אשר והאנשים מיכהמבית
 פניהם ,ויסבו דן, בני ויקראו.אל בנידן את וידביקונזעקו
 אלהי את ויאמר: נזעקת! כי לך -מה למינה;ויאמרו

 זה ומה עוד! לי .ומה ותלכו הכהן ואת לקחתםאשר.עשיתי

 אלהי -את אירוניה: כאן יש )כמובן מה_לך! אלייתאמרו
 עמנו, קולך תשמע אל דן.י בני אליו ויאמרו עשיתי-(;אשר

 ביתך-. ונפש נפשך ואיפת נפש מרי אנשים בככז יפגעופן
 לקחת דבר, באיזה יי לשלוח שמוכנים הם נפש מריאנשים

 את -לאסיוף' מוכנים הם מערערים, הבעלים וכאשראותו,
 רצחנים- - חמסנים אפוא הנם אלה נפש- -מרינפשותם.
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 נבל אומר כה נפרק מוז. באיתו היו אגשיםועיד

 אדוניו.. מפני איש המתפרצים עבדים רבו .היום :הכרמלי
 הנראה, כפי מדבר. היא מה ידע אגל היה, נגל הכרמליונבל
 הצפויה העבדות מפני שנמלטו אנשים רק לא בגדודהיו

 מבחינה אף כן, על יתר שברחו. ממש עבדים גם אלאלהם,
 אומר בז בפרק הומוגני. הגדוד של ההרכב היה לאלאומית
 1( )בפסוק דוד ויען ישן, שאול את רואה כשדודהכתוב,

 יואב אחי צרויה' בן אנשי ואל החתי אחימלך אל.,ויאמר
 גיבוריו מראשי שאחד למדנו שאול-. אל אתי ירד מ' :לאמר
 רק לא ואולי יחיד, היה שלא : מסתבר חיתי. היהבגדוד
 ל בפרק במפורש אומר הכתוב בגדודו. דוד עם וזיוחיתים
 הלכו אשר האנשים מן ובליעל, רע איש כל .ויען כב:פסוק
 איש מהו וגו'-. עמי הלכו לא אשר יען : ויאמרו דודעם

 את מבקשת איזבל כאשר י יגדעיס אנחנו במקראבליעל
 את שיעשו בליעל, בני אנשים שוכרת היא נבות,נפש

 הזאת-המלאכה
 שופטים בספר מוצאים אנו לדוד שהיה זה כגוןגדוד

 פרק'יא: בשופטים הכתוב אומר וביפתח ליפתח. מסביבגס
הריקים.ז._ -האנשים הם מי עמו-. ויצאו ריקים אנשים אליו.ויתלקטו

 ששם ט, שרק בשופטים הכתוב מלמד שוב
 בהם וישכור ברית בעל מבית כסף שבעים לו -ויתנו :כתוב

 על איש שבעים ירובעל, בני אחיו את ויהרוג עפרתהאבי. בית ויבוא אחריו. וילכו ופוחזים ריקים אנשיםאבימלך
 הגדוד דבר, של כללו ריקים. אנשים הם אלה אחת-.אבן
 הגדוד איש של נפלא תיאור חבורה. סגל 'אינו דוישל

 כאשר איוב, בספר ל בפרק יש ההם בימים בחברהימקומו
 שפל ומה לפנים הייתי נכבד מה משווה - מקונןאיוב

 אשר לימים, ממני צעירים עלי שחקו -ועתה היום"ובזוילאני

 למה ידיהם כוח גם צאני.. כלבי עם לשית אבותםמאסתי

נשח
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 צייה, העורקים גלמוד ובכפו בחסר כלח. אבד עלימולי,
 ושורש שיה עלי מלוח הקוטפים ומשואה. שואהאמש

 בערוץ כגנב. עלימו יריעו יגורשו, גו מן לחמם.רתמים
 חרול תחת ינהקו, שיחים בין וכפים- עפר חורי לשכוןנחלים
 זהו הארץ.. מן נבאו שם בלי בני גם נבל בנייסופחו.
 במדבר, עפר בחורי שגרים הגדוד_אנשים אנשי שלהתיאור
 . ומעמד- יחוס שם בלי בני כול, חסרי צמאים,רעבים,

 בהלה. בתרועת יגורש מיד בישוב מהם אחדוכשצד

 במקרא. זה כל ולרצוח. לגזול לגנוב, לא כלום 1 בא למהוכ'

 קדמונית מזרח תופעה אם כי ישראלי יצור הגדוד היה לאאך
 רקע .מהו סוריה. שבצפון אללך תעודות כעדותכללית

- 1 הגדוד שלצמיחתו  הישוב יכול שלא אנשים הם אלה 
 לחברה או למלכות נפשם' את שחייבו מפני עוד,להכילם
 להימלט. ועליהט ביישוב מקום עוד להם ואיןהאנושית

 לבית שייך מי.שאיננו - ז ההם בימים להימלט אפשרלאן
 פרנסה. מקור לו ואין הפקר חייו לשבט, או למשפחהאב

 שתי אנושיות, חיים צורות שתי ישנן זו בתקופהברם,
 הקבע. ישוב צורת היא אחת כלכליות; - חברתיותמסגרות
 העמלקים, כגון הבדווי, הנודד, השבט היא שגייהצורה

 שחייב זה, כגון אדם מעתה אמור קדם. ובניהמדייינם,
 אדם של בנו אדוניו, מפני שנמלט עבד למלכות, נפשואת

 יכול - שגזל שגנב, שרצח, אדם לנושה, נפשו אתשחייב
 המדיינים אל או קדם בני אל או העמלקים אללהימלט
 הנוד שבטי היו כי אפשרי, זה עליהם. ולהצטרףבמדבר

 אליה שלהם אורחים הכנסת מודת ברם אורחים.מכנוסי
 פליט נשאר בתוכם יחוסם. על גאים דלים היו שכן בה,וקוץ

 למעמד זכה, לחסות ימיו סוף עד - זר נטע - כזהאומלל

 וזרעו הוא נשאר מסכן נוכרי, היה זכה. לאזל-אזרחות-
 מעין שהיו הגדודים, את יצרו. האלה המסיבותאחריו.

ווי.
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 מיוחסים, נוד שבטי אג"א היו מלאכותיים. נזידיםשבטי
 מפליטי מלאכותיים נגד שבטי והיו עמלקים. מדיינים,כגון

 - מונח זה הנראה כפי - להם שקראו הללוהתרבות,
-עורקי

 להיות יצו לא אבל להימלט, שנאלצו אנשים : ציה.
 קדם. בני של שבט איזה בתוך ולבזיון לדראון' ימיהםכל
 מלאכותי לשבט עצמם. בפני נוידים שבט להם יצרו כןעל
 - גדודן בשם הקדמון במזרח קראו זה כגון שם בליבן

 במסגרת דווקא הכתוב, מאריך דוד חיי של זהמכובד. -בלתי בפרק דווקא כי לכאורה, ומתמיה,מפליא
 יריעה גבי על ישי בן של דמותו את הכתוב מצייר זומוזרה
 הכתעל אומר ט פסוק בז בפרק מה! שום על ומגוונת.נרחבת

 אפוא זוהי ואשה.. איש יחייה ולא הארץ את-והכהלדוד
 להתקייט אדם רוצה מנוס. ללא אכזריות של חייםצורת

 הזאתלבמסגרת
-  

 הימים. כל שלופה להיות צריכה חרבו
 מספר העמלקים, מידי לתגמול זכה כשדוד ל, בפרקוהנה
 -וימצאו י העמלקים אחרי רודף שדוד יא, בפסוקהכתוב
 ויאכל, לחם לו ויתנו דוד אותו.אל ויקחו בשדה. מצריאיש

 ויאכל צימוקים, ושני דבלה פלח לו ויתנו מיםוישקוהו
 שלושה מים שתה ולא לחם אכל לא כי אליו, רוחוותשוב
 מזה ואי אתה למי : דוד לו ויאמר לילות. ושלושהימים
 מצרי נער :- ויאמר ואתה

 אנכי~
 הכרתי נגב פשטנו אנחנו שלושה. היוט חליתי, כיאדיני, -ויעזבני עמלקי, לאיש עבד

 מוזר באש-. שרפנו צקלג ואת כלב נגב ועל ליהודה אשרועל
 מבחינה ו הזה בתיאור כאן מאריך הכתוב למה יהדבר

 תשעים האלה הפסוקים באמת והיסטוריתאתנוגראפית
 לגבי רבות מסקנות מהם להסיק אפשר ערוך. לאיןעד

 והוא לכתוב! איכפת זה מה אבל התקופה. שלהמחקר
 אל התורידני' דוד: -ויאמר'אליו הדבריסי להמשךהדין
 ואם המיתני אם באלהים לי השבעה י ויאמר 1 הזההגדוד
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 ויורידהו, הזה. הגדוד אל ואזרידדל אדיני בידתסגירני
 וחוגגים ושותים אוכלים הארץ, כל פני על נטושיםוהינם
 ומארץ פלשניים מארץ לקחו אשר הגדול, השללבכל

 דוד וימצא : לומר כאן יספיק לא מה שום עליהודה-:
 הלאה. וכן ויראהו .ויורידהו עמלק, ממחנה בשדה,איש

 שלושה והוא מצרי איש שהיה לנו, לספר צריך הואלמה

 וכי ,דבלים צימוקים לו )תן ודוד שתה, ולא אכל לאימים
 הגדול- השלל בכל וחוגגים ושותים אוכלים היוהעמלקים,

 השטחים באותם ההווי של קווים כאן שישמסתבר
 אכזרי הוא שאמרתי,, כפי הזה, ההווי חיים. מרחבובאותו
 ימים שלושה שתה ולא אכל שלא אדם, הרי : שיעורלאיה
 ודאי היה אנוש חולה אילו אותו. ועזבו חולה שהיהמפני
 תמימים ימים שלושה הנגב במדבר שם ימים מאריך היהלא
 היתה. קלה מחלה שמחלתו מסתבר משקה. ובלי מאכלבלן

 )בעצם פנאי, אין ואס נפשו. את להחיות אפשר היה כן,אס

 ושותים ואוכלים .כך אחר שם יושבים הם שהרייש:-
 השלל מן מזון מעט במדבר לידו הניחו לא מדועוחוגגים(
 של -.מנהגם הסיפור אגב - הכתוב לימדנו כאןהגדול?

 אם אלא לאדם ערד אין הנודדים; השודדיםהעמלקיט
 אותו מפקירים קימעה חלה או נחלש ובריא. הואחזק

 חבל עליו. מבזבזים אין ביוב הרבה .מזון יש אםואפילו

 כאן, יש ימות. ממילא והדבלים. הצימוקים המיפ,על

 בחיי והזלזול הבוז וכל .האכזריות .כל של הבלטה ,במתכוון
 ' .. מסגרת. באותהאדם

 רע איש כל .ויען : כב בפסוק הכתוב מספר לקמןי
 אשר ,ען י ויאמרו דוד, עם הלכו אשר האנשים מןובליעל,

 אם כי הצלנו, מהשלל.אשר להם ניתן לא ,עמי, הלכולא

 לא דודי וילכו..ויאמר:. בניו.וינהגו אשתו.ואת אתאיש

 את ויתן אותנו וישמור לנו ה' נתן אשר את אחי, כןתעשו

יקח
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 כי- ו הזה לדבר לכם ישמע ומי בידינו; עלינו הבאהגדנ,ד
 יחדי,' הכלים על היושב וכחלק במלחמת' היורדכחלק

 מסרבים שהי. הגונים אנשים מעט 'לא שיש מובןיחלוקו..
 לפניה6.' הוצע אילו מאלמוני, ולגזול - פלוני אתלעשוק
 בשדול לגולה בעירו בביתו היושב עליו אדם דומה אינוברם

 לבני.(ודמ בו. ושל פוסק בלתי רצח של במסיבותהעמלקי,
 במציאות להשתלב מוכרח היה ודוד גבר; ,דאלים כלושל

 אחרת,'ובתוך:המסגרו5 כרירה לו היתה לא הנאת,הפסולה
 שגורה לא לשון זוהי אחי. כן תעשו לא - דוד אומרהזו,
 אבל הגונים. אנשים .בין מסודר בישוב כך לדבר אפשרשם.
 ויתך אותנו, וישמור לנו ה' נתן אשר "את. ציה עורקי ביןלא
 הבא הגדודאת

 הפסוקים שני בין וכאן, בידינו.. עלינו_
 לרמוז הכתוב מבקש נכון אל השיטין. בין משהו גנוזהאלה,

 "אחיו.' הפונה,אל גדוד ראש ראיתט חייכו; הגברתניםכי

 לכס ישמע .ומי : כד פסוק ! שמים יראת בדברי הבליעלבני
 בנוסח גם לדבר הוא יכול כי ללמדך נגידים, דברי הזה.לדבר
 .ימי:ישמע' גוזר.גוער הוא אונים. חסיד,רפה הוא איןאחר.
 .במלחמה היורד כחלק .כי מצווה 'הוא הזה.. לדברלכם,
 הגליעל בני יחלוקו..' יחדיו הכליס על היושבוכחלק
 וישמור לנו ה' נתן אשר את אחי כן תעשו .לא ;שומעים
 רואים אל'הדובר עיניהם נושאים הם כאשר אך וכו'"אותנו
 ותקיף קשה- מנהיג' מכי יוצאים החסידים דברי כיהם
 ' .; ' . . ' פיו. להמרותשאין

 שידע הזה; המצב על שהשתלט קשה, אדם ניצבכאן
 לעג אלהים צלם כן פי על ואף הזאת, הנוראה במסהלעמוד

- אדנות אותה בו יש כלומר; מעליו.סר  המסיבות עצמותי. 
 הוא: תלאות. בשישים בטל אינו הוא אותו. מעצלותאינן
 41את הדמים, מערבולת בתוך גם 'במדבר,' גם דודנשאר

 ירא~אלהיס. הגון אדם חביב כי מלמדים אלה פרקיםגדולתו.

דסגו

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "חינוך האדם וייעודו", בהוצאת משרד החינוך והתרבות/המחלקה לתרבות תורנית, ירושלים תשכ"ז



 ברם. 1של11ה. שובע ובתוך ומשודר בנוי בבית נאה,במקום
 אלהים יראת. בנגב, אכיש, ובין עמלק בין ואחווה,צדק
 שמשמעותו עניין הריהם חרבות וציחצוח ביזה חלוקתבעת

 לקצין דוד הופך שבו כז, פרק באותו נאמר לגמרי.אחרת
 פסוק כז )פרק הפלשתי, ישראל אוייב של הגבולבמשמר

 לי יתנו בעיניך, חן מצאתי נא אם י אכיש אל דוד -ויאמרה(
 עבדך ישב ולמה שם, ואשבה השדה מערי באחתמקוט
 צקלג.. את ההוא ביום אכיש לו ויתן עמך. הממלכהבעיר

 והללו אכיש. של באויביו להילחם ותפקידו בצקלג יושבדוד
 יושב אכיש ולוחמיו. דוד על וסמך שמח כן עלמרובים,
 ותהיינה תהיה באשר גת )ותהיה פלשתים ארץבמזרח
 נתל מלכנת מקום מכל תהיינה, אשר החפירותתוצאות

 והרי יהודה שפלת לבין החוף ארץ בין צרה רצועההיתה
 דוד של תפקידו הנוד(. שגטי עם גובל הוא ובנגביהודה,
 וביהודה. בישראל דבר כל וקודם אלה בכל להילחםהיה

 ישב אשר הימים מספר -ויחי מספר: הכתובוהנה
 זמן כלומר, חדשים-. וארבעה ימים פלשניים בשדהדוד
 הגשורי, אל ויפשטו ואנשיו דוד "ויעל דוד. ow ישבארוך

 בואך. מעולם, אשר הארץ יושבות הנה כי והעמלקי,והגרזי
 איש יחיה ולא הארץ את דוד והכה מצרים. ארד ועדשורה

 על דוד ויאמר היוטו פשטתם אל אכיש .ויאמרואשה-.
 דוד כלומר, הקיני.. נגב ואל הירחמאלי נגב יהודה.ועלנגב

 שהוא לו אמר הוא חסותו. בעל ואת זה מיטיבו אתרימה
 בני ובקיני, ובירחמאלי ביהודה, בישראל, באויביו.נלחם
 בעמלקי, נלחם הוא נכון. היה לא זה אך ישראל. שלבריתו

 את נלחם הוא אכיש של בשירותו כלומר, ובגרזי.בגשורי
 הבאיש הבאש : לאמר בדוד אכיש -ויאמן ישראל.מלחמות
 מפני טבעי היה וזה עולם.. לעבד לי והיה בישראל,בעמו,

 בימינ. שקוראים מה היו לא ציה עורקי שלשהגדודים

רע("
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 חיו'שייליט ולא לקל אתני השט עליהם הזח לאלאומיים,
 - יותר להם שנתן מי היתה.להשכיר, חרבם לעצמם,אלא
 .הבאש והאמין'3י ,אכיש, צדק לכאורה נלחמו.בעדר

 ולמוות; לחיים אותו רודף ידע.ששאול הוא. דוד.הבאיש.
 שבטון בני קעילה, אנשי חסיתז,אפילו לו נותניםוישראל
 להסגיר מוכנים .היו .הפלשתים, מחיב אותם הצילשהוא
 חייבים וגדודו דוד היה לא מאומה שאול. בידיאותו

 פירוש מה ידע ואכיש והקיאו.אותו, בולישראל,.שבעטו

 אמונות! לו היו סתם. גדוד ראש היה לא דוד אבל .(
 המדבר. ועל הגדוד על שגברוועקרונות

 לפגוע מוכן אינו דוי
 לאל אבל להיהרג, מוכן הוא מסיבות. בשום ה'במשיח

 לכך ובדומה את.נפשו. המבקש ישראל במלך ה', במשיחיפגע
 שנה ורדפ.והו. שפלשוהו בישראל. יפגע לא הוא עיקרון:עוד

 זמן_ארוך הוא בליעל ובני ריקים של בגדוד o'w~lnוארבעה
 בנותר, אותו חיבבו שלא אנשים הללו היו.בין ובוודאימאד.
 בכל הגדודים. אנשי כמשפט מקומו את לתפוס מוכניםוהיו
 בבוקרי להשכים בצקלג, לקוס יכול כזה אחד היה ויוםיום

 מאמין שאתה זה, דוד : גת מלך לאכיש ולספר לגתולרוץ
 הואו בך,' בוגד הוא אותך, מרמה כזה במקום והפקדתובו

 ידע ודוד ישראל. באויבי תחם הוא - בישראל נלחםאינו
 מאמונתו-עקרונו לשנות מוכן היה. לא אך מאד. יפהזאת
 נתון דוד הזאת. הפרשה אורך לכל אחרים בענייניםוכן

 o)sl ונמחץ נמעך ודם בשר כל שבהם ובמסיבותבתנאים
 הכתוב מעבירו כך לשם דוד. כן לא מעליו. סראלוהים

 שהוא ללמדך פלשת בצבא בגדוד, במדבר, דווקא עינינולנגד
 בשירותו.של גם העמלקי במדבר שם, גם ה', משיחנשאר
 בקרב, גם עליו חופף הקדושה המלכוה ייעוד גת. מלךאכיש
 ך , . . . - בניבליעל.,,ריקים

- 
.-. 
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 הוא מלך בהיכל הכתוב-כי זאת_מלמדנו.ולעומת
 אותה של. המשמעות עיקר זוהי .וצנוע. פשוט רועהנשאר,
 כ( ו, ב )שמואל שאול בת מיכל מכין. שבינושיחת

 מפזז הוא כאשר והגיון, צדק של רבה במידההמוכיחתו,
 נכבד "מה : לו אומרת והיא בלבה. לו -ותבז ה' לפניומכרכר
 עבדיו' אמהות לעיני היום נגלה אשר ישראל, מלךהיום

 גדול, .כובש גדול, מלך הריקים.. אחד נגלותכהגללת
 לשאת היה אסור הקדמון המזרח של אחרותשבמדינות

 בקידה אליו להתקרב אולי צריכים והיו אליו,פנים
 מסתבר 1 1 ומכרכר מפזז כמוך גדול מלך ואתהובהשתחוויה.

 פשיטה אחרי במדבר, שם, הגדוד. מורשת זהשהיה
 בוודאי היתה בימינו, שקוראים כפי .מבצע-, אחרימוצלחת
 שהיה מי סוער. לוחמים במחול נצחונה חוגגתהחבורה
 נכון' מה יודע בירושלם העתיקה העיר של הגגות עלמצוי
 לעמוד הנשים נוהגות בימינו אף מיכל. של התיאורוקולע

 באירועים וביחוד הרחוב במחזות ולהסתכל הגגותעל
 ישראל, מלך היום נכבד -מה בסימטאות. למטהחגיגיים
 אחד ניגלות כהיגלות עבדיו אמהות לעיני היום ניגלהאשר

הריקיט.,
 הריקים.. .אחד דווקא מיכל אומרת ולא'בכדי

 -האנשים ולרקודי הגדוד לתקופת הרומז מורעל, חץ זהחרי

 : מיכל אל דוד "ויאמר בדוד. שדבקו הגדוד שלהריקים-

 נגיד' אותי לצוות ביתו ומכל מאביך בי בחר אשר ה'מפני.
 עוד ונקלותי ה'. לפני ושיחקתי ישראל, על ה', עםעל

 - אמרת אשר האמהות ועם בעיני. שפל והייתימזאת,
 שיוויון של העיקרון כאשר בימינו אפילו אכבדה..עמם

 כגון הכרזה מפליאה כל, בפי נישא וכו', האדםואחוות
 במפרח מלך מפי וכמה כמה אחת על כובש, שלימו מפיזו

הקדמון.
 ומי הסיטואציה.ההפוכה, את הכתוב מבליטכאמור
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 השררה את אים עימל מהר למה יעל יגלע בימיני,למיני
 החדשים, לתנאים מסתגל הוא מאד מהר דרכיה.ואת

 מהר אליהו. הדברים.הצמודים ולכל לסמכויות,להרווחה,
 לבין בינו הרצוי הדיסטאנס את ליצור מתרגל הואמאוד

 ,בסיטו- זה, ודוד שלשום. אתמול אתם שהתהלךהאחרים,
 כבלי את מעליו פורק הוא שוב הזאת, ההפוכהאציה

 אדם, אותו נשאר הוא שהיה, מה נשאר הוא והריהמסיבות,
 טובו. את משנים החצרנים ולא הרצחנים לא צדיק.אדם
 קוטביות, בתיאורים.האלה, בדוד, בו, יש עומד. בשלוהוא

 באותה גם = מקרה בכל עליה אותנו מעמידשהכתוב
 ישמע .ומי י אומר הוא אחד מצד הבליעל. בני עםהשיחה
 מתערה. בקלות נשלפת שחרבו גדוד, ראש של גזירהלכם-,

 כן תעשון .לא ובצידן מרות- להטיל שיודע מפקד שלצו
 ואף כאן. הנחוצה בלשון לדבר הוא יודע כי ללמדךאחי.,
 נשתמרו; לבדה: הזאת הלשון את לו סיגל לא כן פיעל
 נעלים מוסר אנשי מעטים האחרת. הלשון גםבפיו
 שש על להשתלט שיכולים מוסר בעלי .ואולם ישנם.איל
 מאידך הלבה. אין - מרה בהם ולזרוק רוצחיםמאות
 מרות להטיל מסוגלים שהיו גדוד ראשי היו היהגימא,

 ביניהם היו לא אבל נפש מרי ריקים מאות שש עלולהשתלט
 אלהים. יראי מוסר, בעליהרבה

 התיאומם את. גם המציינת היא הזאת,הקוטביות
 דוגמה נביא ב. בשמואל 1תלאותי1 מבלותיו בפרשת דודשל

 מפני נמלט דוד כאשר סו, ב בשמואל רבות. מניאחת
 במעלה עולה -ודוד ל; בפסוק הכתוב, אומראבשלום,
 וכל יחף הולך והוא חפוי לו וראש ובוכה עולההזיתים,,

 קודם, וגם ובכה.. עלוז ועלו ראשו חפו:איש אתז אשרהעם
 בפסוק הכתוב אומר למחנהו, הובא האלהים ארוןכאשר
 העיר. האלהיט ארון את השב לצדוק, המלל -ויאמר :כה
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 נוס. יאת אותז ,הראל, ."שינני ה, נעיני חן אמצאאט
 טוב כאשר לי יעשה הגני, בד, חפצתי לא י יאמר כהואם

 שחז קדמזגינו פירשו וכבר לב. שברון זה הריבעיניו..
 תסור .ולא הנביא, תוכחת בזוכרו הדין את עליומצדיק
 מסקל והוא גרא בן שמעי בא כאשר ולקמן, - מביתך.חרב
 איש צא צא י בקללו שמעי אמר -וכה בעפר מעפרוהוא

 שאול, בית דמי כל השם עליך השיב הבליעל. ואישהדמים
 אבשלום ביד המלוכה בית את השם ויתן תחתו. מלכתאשר
 : מדגיש הכתוב אתה.. דמים איש כי ברעתך, והנדבנך,

 ומשמאלו. מימינו הגיבורים וכל העם-וכל
 בורח הוא -

 יכול היה גרא בן שמעי אחד אבל אבשלום, מפניאמנם
 -ויאמר : הכתוב אומר ובאמת ידיהם. מתחת שלו אתליטול

 את הזה המת הכלב יקלל למה : המלך אל צרויה בןאבישי

 עם כן לא אך ראשו.. את ואסירה נא אעברה המלך.אדוני
 ה' כי יקלל. כי צרויה בני ולכם לי מה המלך; .ויאמרדוד.

 ויאמר 1 כן עשיתה מדוע יאמר ומי דוד. את קלל : לואמר
 ממעי יצא א'שר בני הנה : עבדיו כל ואל אבישי אלדוד

 ויקלל לו הניחו - הימיני בן עתה כי ואף נפשי, אתמבקש

 ה'.. לו אמרכי
 פוגש הוא הנה אך לפנינו. שבור אדם לכאורה,ובכן

 הראש, עד בא דוד יויהי : טו פרק בסוף הארכי, חושיאת
 הארכי חושי לקראתו והנה לאלהים, שם ישתחווהאשר
 עברת אם : דוד לו ויאמר ראשו. על ואדמה כותנתוקרוע

 מעשית בלשון מדבר הוא כאן למשא.. עלי והייתאתי
 הנראה כפי שהיה הארכי, חושי את מכיר דודשקולה.
 להי,ות יוכל לא יהודה במדבר מפונק. רוח אישמשכיל,
 אני עבדך י לאבשלום ואמרת תשוב העיר .ואםלתועלת.
 והפרתה עבדך. ואני מאז.ועתה, ואני אביד עבד אהיההמלך

 ואביתר צדוק שם עמך והלוא אחיתפל. עצת אתלי
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 תגיד הטלך, טעית תשמע אשו הצנר בל יחיההלהניס.
 בניהם.אחי- 'שני עמם שם הנה הכהניס. ולאביתרלצדוק
 דבר בל אלי בידם ישלחתט לאביתר. ויה,נתן לצדוקמעץ
 מיד לו ויש הארכי חושי את רואה דוד ובכן, תשמעו-.אשר
 עצת את והפרת : לזה וכך כך ותאמר תשוב : ברורהתכנית

 אינך הנערים שני עם אתה - ואביתר צדוק ושםאחיתפל,
 והם ואביתר, צדוק עם אפוא תתקשר = להתקשריכול
 ואיתן יציב אדם לפנינו הרי אלי. יביאו והם לבניהםיאמרו
 אתה הרי אבדו. לא ועשתונותיו לפגיו מבוכה שאיןברוחו,
 ברזל עמוד או ושבור רצ,וץ קנה 1 זו בפרשה דוד מהו :שואל

 הסגולה הקוטביות, זו הרי לוו יכולות אינןשהצרות
 אך כקנה, רכים עולנו ענווי חסידים יש דוד- שלהגדולה
 תוכנית לפועל יוציאו לא חט תמיד, ושביריט רכיטהללו
 הם ובוחנת, חדה ראייה המציאות את רואים אינם הסקשה,
 - מעשה אנשי אינם הנו אדם. ובפני אלהים בפנישבורים

 יש גימא מאידך מצויה. שדמעתם ורגש, חסד אנשיהם
 לקראת דרוכים הם תמיד נבוכים, אינם שלעולסאנשים

 ועשתונו- איתנות ידיהם חדות שעיניהם אנשיםהמציאות,
 אינם נשברים, אינם אלה ואולט יאבדו. לא לעולםתיהם
 היה לא זה מסוג אדם בוכים. ואינס נעליהם, אתחולצים
 ארון את השב מצווה היה ולא לקלל, גרא בן לשמעינותן

 במדבר. לי להועיל יכול האלהים ארון אדרבא,האלהים,
 המציאות שבתוך אדם י הקוטביות הוא לדוד שמיוחדמה

 צלולות מחשבותיו איתן, עימד הוא הארציתהאנושית
 לפניו הכל את רואה הוא רועדת, אינה וזרועו ברורהודעתו
 נשבר זה אדם מתייאש. אינו לעולם יעשה- מה ויודענכוחה
 לקדם ,ודע הוא אנושית מציאות כל שכן אדם, בפני לאאך

 דוד של הגדלות זוהי אלוהיו. בפני נשבר הוא נטויה.בזרוע
 במרומי כמו חצרמוות בשפל עצמו עם הזהה נכנע,שאינו
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 אלהים. צלם של האדנות בו שיש האדם, זה אלהים.צלם אי טעליו מסיר ואים מטשטשו אינו יבר שים המלך.היכל
 - דעה וצלול איתן מעלה. כלפי רוח שברון גימא,מאידך
 פליאה, בו אין כפוף קנה ה'. כלפי ושבור נכנע האדם.כלפי
 פרשה הוא. גדול מראה קומתו את הכופף ברזל, עמודאבל

 עמד תמיד שלא דוד, של ונסיונותיו ותלאדהיויסוריו
 מבליטה - גדולתו וזאת זאת מסתיר אינו הכתוב -בהם

 העומדת )הזהות היציבות את : אלה סגולות שתיומדגישה
 באמת הכתוב לו קרא כן על הקוטביות. ואת המסיבותבכל

 - צאדסזמ,של
 צדיק-.

רעו
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