
 בכרך,יר1שליםיהושע

 הקומאחרי

י-
 ן

 דוד, שי הרישו, פיקו ייסוד עי לסמו זהמאמר
 א. סמואי בספר סו פרקהוא
 נולד- יבעצרת בעצרת" מת"דור

 ע-ב( יה, קדושיו 1 ג ב, חגיגה 'רושימ')עפ-'
 רות, במגילת בשבועות שקוראים הטעמים אחדוהוא
 ; יוחנן ר' דאמר ע"ה, המלר דוד של בייחוסולמפר
 להקב"ה שריוה רוד ממנה שיצא רותו שמה נקראלמה

 רבה( )רות 1ן nlnlefil.בשירות

.י,-

 . .'ו
הפרקים:

 הקטון, שאר עודא.

 . ... עינייטן, יפה עםכ.

 . ' ,, אחיו בקרבג.

 רועי ה'ד.
,,,

 4 לגגן מיטיבה.

ן,
 )-ין,
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 בכלו'אושע.136

 הקטן שארעוד

 ס,כב( )'שעיהו לטלף 'דלהסק8:

 בדוד. - נאמר הקדש ברוח כולו הנה הפסוק : לוי ר"אמר

 קנך( )ייק"שי

 שאול יי ממסבי 8מה 9מ' עד שמ81ל 5ל ין ויאמר א.טז
 ושלטל על מטלף מ8?מ'וואני
 מלסמי ג'ת !שי 5ל 5?להף ושף שין "ר2ףמלא
 טלף: לי 94?יי ך8ימיסי

 גסך4גי ?איי ושמע %לף איו ובמושל ניאירה
 לאמי: לץ לזבס וימרט 4ךף מ"א 4"י עגלת ::תאמר

 28שה אקר את אידיען ואנכי שכת לנשי וקראת).
 מליף: אמר אשר 8ת ליוישחת

 לסם 1'ת סבא ך י4ר חשר 8ת שמ81ל13צשי.
 ביאץ? שלם ניאמר לקיאתו סןיי ?קמטירדו

 קלים מאשרה
 פיכח 8מ' ויאסם סמודשו 4אמ' לי:לןבס
 לוכח: לסם 1והרא 24יו ואת ושי אתנ:קצש

 : קשיחי :: 4;ד 8ף 1'א4ר קלייב 5ת וגרא גבייםהס'י.

 ?מואל של ::ניאירי.

 מ4%היהו מ' קימתו 4ב5 ויל מראהו של מ1טשי
 סאדם וראה עשר לאטי
 : לליב !ראה 1? לצילם !דשה סלדםיי

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



 ?מיטל ל?מ נ!ע4והו אכיקדב טל !שי נ!"סא".
 4 ןן: 4סר לא ?נה Qsניאמר

 ן: לסר לא 44 4ם ויאמר שיה זשי1!עסרס.
 לקגי~מ'של 44יו שסעת זשי נמסרק

 לאלה: יי במר לא ושי יל ?מוטלמאסר
 אנערימז התמו ישי אל שמואל ויאמרי*
 עגלת עם לחם בית בשערי הנביאון שמואל הופיע כאשר ההואביום
 עצורה: כמו השאלוג ובפיהם העיר וקני לקראתו חרדו בידההבור
 הנביא: אותםוירגיע " ו בולך""שלום

 . וי' שלום"."ויאמר
 מבשר היה לרעהו ואיש "סבינה ובכל בעיר גדול למאורע זה היהכי

ן, לבית-לחם! בא הנביאואומר:
 ישי את עמהם ויקדש בזבח אל לבוא הקנים את שמואל קידשוכאשר

 שבח טשר מה : תמהו ובז ,?ם שאיו ל:בח(', להם "ויקרא במיוחד בניוואת
הוהז

 עם לבוא ויתקדשו הבניםשם נזעקו כי התכונה, היתה רבה ישיובבית-
.ן( הנביא. קידשם כן כד לנבחאביהם
 ... כולםז הנביא שם היברכם ל"םז יעשה משפחה כזנח"אם

 וכרו לא בבית הזאת אתכונה בכל כי הדבר, מאוד תמוה וכז מאוי,וצר
 דוד. את הרועה, הבו את %ם עמהם להביא האב ישי גם וכר ולאהאחים

1;. יג(. לא, )תהלים";???חי"!
,, שכחוהוזהאמנם
 ז להביאו בידם סיפק היהילא במדבר, המרעה, מקום היה רחוק כיואולי
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 בנרד'הושע138
, - -

 התפעמה מה למלה מבניו.לו ה' בתר כי לישי, סורו את  הנביא גילהוכאשר
 וכה בה ישר  הרב של בקרבורוחו

~ 

 . שמואל לפני ויעבירהה אבינדב *ל ישיוישר*

 ה'. בחר לא בזה גםויאמר
 ה'. בחר לא בזה גם ויאמר שמה ישיויעבר

 היה ומה זה! אחרי זה בניו את כה בהענירו ישי של לבו אז הרדומה
 ל ובצאתוז בבואו אהד כל עלמתפלל

;
 ז בצאן השאירו אשר הצעיר הבן את גם שעה באותה האב זכר לא כלום ,

 שמואל לפני בניו ת בע ש ישיויעבר
 ן באלה ה' בחר לא : ישי אל שמואלויאמר

 עתה כי ומאוכזב. תמה עומד והנביא הבנים. שבעת כל עברו תמוהנה
 - הארם" יראה אשר לא "כי היום הוכיחו אשר ה' הוכהה ביותר עליוקשתה
 ? היגישו כההצמגם
 רוצה. *יננו והוי  לררות שלחיהנה

 יהושער'
 רמכניי

  קורא תתה ישמואל, ברור הקרוש לו *סר : יוי רבי בשם
 אני יט(ן ט, )4מ"א הרטה אנני האמר שאש את שמתש ןויען רואהעצמך
 קרנך מלא לו שאמר בשעה הראהוז אימתי רואה, אתה שאין דברמראך
 קח( )ילק"ש וכר. מראהו אל תבט אל שמואל אל ה' ויאמר -שמן

 הנביא? של בצערו ראה לא האם הוא? גם היה נבוך לא האם האב,וישי
 : לאמר בתקוה עמו הוא גם ולהתנחם לנחמו מיהר ולא קם לאומדוע
 ואביאנו ארוצה בצאז, רועה והנה לי יש אחד בן עוד לי, סלח הנביא,אנא
 . ז היא זה אולי . . .אליך

 אם ממנה ושאל עוד התחזק אשר הוא שמואל רק דיבר, ולא קם לא ישיכי
 : יאוש לאחר כשואל ואםבתמיהה

 1 הנערים התמו ישי אל שמואל ויאמריג

 בצאן. רעה וסגה ס"?ז קטר עידנאמר
 ישי,. ויאמר נאמר ולא מצטדק וכאילו ישי לו עונהברפיוז
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- , ז, .. . סוהק
 1 אתם לקחוהו ולא השי לא כן על דוד היה שקטן משוםהאם

 את ואילו ממנוו, היה קטו אליהו והלוא אהיה מכל הקטן היה הואוהאמנם
 העביר?! בניו שבעת את לי לפני.הנביא, העבירו וגם ישי הביאאליהו
 במדבר, רועה להיות- הצאן על הפקידתן כן על דוד היה שקטן משוםוהאם
 ז הדוב וגם הארי לו יארבו שם סכנה,במקומות
 את ערג הוא אביה בבית לדוד לו ייהדו אשר המלאכה היתה זוהלוא
 מביה ובא הולך שהיה אחרי נם להם הדאגה מלוא את ביקשו וממנוהצאן
ן .. -המלך

 לסם. fl'G טסיו צאן טה לרע,ונ "אזל 9על 1זנ 4לן!?1ד

 סו( יז, )שם-א-%

 ' במערכה- עצמו משהה ראהו כאשר הגדול אחיו בו נונףוככה

 . - ,ו ויאיר: 9דןד שליקב טףנסר
  וטשי ס' 21ל :לדן !הל9ה

Dtg ו בטךיר טפות  מןאך 

  שפ,נח(יספ. - ןן  לוין. ין ומת ורןף  %ת :ומיי%ייי

1. הצאן1... מעט ~נטשתועל
 ולא שאול[ אחרי ,הלכו ושלושה בבית אתים ארבעה עוד היו בזמןובו
 )שם שומר"- על הצאן את ויטש בבקר דוד !"וישכם המרעה היהעליהם

 ו ראוי הכלתי הפחות, מקמעו כאן "הקטן" כי זה מכל להביו לנוהאין

 ע"א( זג, ופגייה ן .. . בקטרתו הוא -  הקטו 4,אויוי

 אריו  מופזר רור את  היטיני בגללי אשר בבית סיבה איזו היתהכנראה
 י הרועה. להיותוישיחוהו
 היתה לא האבות, בימי אהובה היתה אשר המרעה, מלאכת כי לדברורגלים

 ביישובכן. היתה הגרץ כאשר בעליה את המכבדת. מלאכה עורזו
 מ11ר להיותו הבית מ1 להרחיקו המדבר אחר שלחוחו גם כ1 עלואולי
 ן, הכירוהו'. לא הם גם כאשר מאחיוומובדל

 ס( סט,,תהלים ! "ט" לאי וארי יחסי ס,י"'מיגר
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 ך ר כ ב ע ש ו הי0א

 1"הע שיהה !שי שי שמשל מאמר ש".
 6ה. לאו עד וסב לאטי
 ? הרוז צריך הוא הערד מחכה? ישיהעוד
 כמצתה אלע הנביא דברנשמע

 על-

 התערדד שעה באותה כי וכמתנה
 היה הוא גם הלוא כי הוה. המופלא הנער לקראת מצפה החל ולבושמדאל
 --- בצאן אשר הקטן הבן את ממנו העלימו כה מה עלתמה:
 פה. באו נסב.עד לאכי

 ומצמים יושבים וקרואיו הוא והיו הזבח. הנביא ברך ולא הזקנים, הסברולא
 לבואו. והרדים לזה זה תמהים היו הם אף ובניו וישילדרר.
 לא בזה "גם : ואמר עליהם פסק והוא הנביא לפני כולם עברר הםהנה
 באלה"- ה' בחר ה.=-"לאבחר

 בדודו--- בו? בחרהאם
 - קה בואו עד נסוב לאכי
 ישי גדולים שני הסבו לא הזה שבעולט לפי נהטני, בר שמואל. רבאמל

 ומחיצה מחיצה כל לד אין לבוא לעתיד כך ביניהם, דוד שישב עדושמואל,
 קנך( )ילק"ש גבם. על טורד דח- שאין צדיקיםשל

 - - - נ!גיטהו אשלחיי'
 כתובו לא ולמה שלחז אביו ישי לא האם הביאוז ומי שלחומי

 כו,י(וההלים *, 2טשסגי גי: "שביני ן4סי 5סיסי

 עינים יפהעם

 1:סיאהו ונשלח .נ.סו
 י4י: נטיב ?ידם עסה ?ם טדמיניןהוא

 לעמוד 'המרעה מן הנה הבהילוהו אשר דוד הנער של פניו מראה היהזה
 הנביא.לפני
 משונה אותו נמצא הוה החדזוהיפה בתיאור מאוד לדייק נרצה אםאך
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141 ' ,,יו4,נ,.יןנ.י(,ל"ק,. , - ל הצאזמאהדי

 האם זה, כל להשמיענו הכתוב ראה מה כי במקומו. שלא גם ואוליבמקצת
 ז פןרושו מה : ואדמוני ? הז יפות כי עיניו עלרק

* רואיזוטוב  .. , מראהוז אל שמואל הפעם גםההביט
 ? מז" יותר להשמיענו הכתוב בא לאהאם

 שמואי שראהכיוו
 אדמוני-ושנתיירא! דוד את

 כשן. כד, )בראשית אדשני וראשון )תצא כעשו דמים שופד זה אף :אמי
 ! שיניסו יפה עב הקב"ה: יןאמר
 הורג הוא סנהדרין מדעת זה אבל הורג, הוא עצמו מדעתעשו

 קכד( ילק4ש , סג)בורן,

 למחוי שהירא בקימא עינא "וה יא גוןנין. ויני מכי מרקמא דדודעינא
 בי", מנצצן דעלמא גווניו כל דדוד,כעינא
" חטאה, דדהיל למאן ברחימווכלא  לי. המאן כד חדאז - קיט.י"עד(. )תכליב וישמחו יראוני יראיו :דכהיב

 ר" בלק)נ"רין,) מקמיה'. דהייז היימין אינוןוכי
,,, עינים. יפה עםאדמתי

 רא. וה היה ואמנם!תיאורו. הכתוב רשם אלה עמוקים קויםבשני
 ישר"ל. מלך להיות היום הנבחר שלנשמתו
,ן: ראי!וטוב
 ללבב. להאות לו נתז וגם הפעם נביאו את ה' נהםכי

,, י * *..
 הגדולה יי המלר. דוד של הייו פרשת כל את להביו פתח נפתהמכאז

 בכל דוד ש. נפשו את לדעת ללמוד עלינו מכאז כי לפנינו. אשרוהנפלאה
 'ן, אנשים. ועם אלהים עם ונפתוליהמאבקיה
 אחת כל אשר תכונות, לשתי מרכלה היתה דוד של נפשו כי נזכור,ומעתה

 בז ועל השוני. בתכלית מחברתה שונה והאחת קיצה. עד וגמורה חזקהמהו
 אולתה. את אשה וצוררות לוו 11 מפריעות גםהו

 רבים אנשים ועם עצמו עם שרה חייו. בסערות דוד הלך 11 משנהובמרכבת
 אם - הימים כל כיתרוהו מבבוהואשר

 באהב"
 בשנאה. ואם

 מתחילתו ורדיפה חמס שנאת דול' על עליו היתה לשנאה-הריאם
 הוא שגם וככל להבינה שנליד,עוד כלל השנאה היתה ורבה מותו. יוםועד
 : ' "תהילים. בספ", בשירותיו-תפילותיו עליה והכריזידעה
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 בכרויהושע142

 לנס היא גם ותהי לאדם, אדם שבאהבת לסגולה דוד לאהבה-זכהואם
 כנפשו" יהונתן הו הב אהבה-"ויא רצוף כולו והוא יח פרק שמ"אזרחה
 את שאול בת מיכל "ותא"ב )סו(, דודי את אוהב ויהודה ישראל "וכל)א(,
 י )כ([.דוד"

 ככה בנויה נפשו גם היתה להכילו וכדי כאחת אלה שתי את לכלכלוכדי
 תמיד. לקראתו ומוכנהבמידותיה

 כשניהם למאבקיה. כוהותנפשו הן מלחמה-ה, ואיש נגזיודע
 תעודתו את להשלים עליו היה כאהד ובשניהם עת, בכל למשול חייבהיה
 לג הוכנהאשר
 גם והוא הנביאים, ספרי בכל ביותר והנפלאה המרכזית הדמות דודויהי
 א(, כג, )שמ"ב יעקב" אלהי "משיה וייקרא עולם להיי תעודתו השליםאשר

 המעלה". "האדםוכתרו:
 ז,יס()שמ"ב שלטים !: סידם תילתיאת

 י:( מז,)יבהי.א . קלסים !: סטייה קידם ותוריך4יסנ'.
 שבנביאים, המעולה - )המעלה( האדם תורתזאת
 האלהים"(. אל ה ל ע "ומשה )שנאמר משהזה

 כוה, כתוב בזה שכתוב מה מוצאאתה

 ההדדה, ישראל, על מלך וזה ויהודה ישראל על מלךזה
 "אשריד באשרי, פתח וזה באשרי פתחזה

 ישראל-

 בם(. לג, )דברים
 קמו ילק"ש , בז שמואל)מדרש
 זה( לפסוק ברד"ק גםועיין

 י(, לד, )דברים כמשה בישראל עח- נביא קםולא

 ע"ב( כא, השנה,)ראש קם. במלכים - קם לאבנביאים

 הכינור. עם החרב השניים לו ירדו כדוכיםכי
 עם במלחמותיו ונוקם אכזרי האריה". כלב "לבו דוד היה לחרב,אשר
 הברזל". ובחריצי במגרה "וישם להמית", בחבלים "וימודד ועמו,. ה'אויבי

 ; וליסם עד לשוב ןלא 81?'נם אישייךייף
 כה-כס( יה,)תהייה בןלי: ספת !שלו קום ןול1 51אישסתם

 ונפשו כדונג נמס הוה לבו אשר הגדול, המתפלל הוא הלוא לכינוי,ואשר
 באהבה. יוצרה על ומתרפקת עליומתעטמת
 ימו ןו9ל."לי נשלי 1דיטסמי סייסי לא4ם

 ב( קלא,)שם -_. נשלי: זליון9ל
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 לכל האדם, לדורות עד קניין היו והנאמנים העדינים' אלה לבבוומיתרי
 האלהים. את לדרוש תבוא אשרהנפש
 :/ . . ישראל ומירות "נעים לדוד כינורזה

 ח( ינ, )שמ"ב.. ' , . טז4וי: עךינ1הוא

 כתולעת. עצמו ן ד ע מ היה בתורה ועוסק יושבכשהיה-)דור(
 ,," ן כעץ. עצמו מקשה המו למלחמה, ישא שהיהובשעה

 ע"ב( ט?, קטן)סועד

 שני. בטבע לחזקם החיים, בתוך ותרגול לימיך צריכות הן' גם נפשתכונות
 דרכן פי על המותאמים והמעשים המסיבות עם ועולות משתלמות הו ככהכי

 נכוריה לימודי זה חינוכו לו שהיקנו למי דומה-ואין
 הם הצאן, פם מעשהו וה וגם רוד של נעוריוגורל

 שהבשילי
 לו והתקינו

 יחד. גם מנגינתו כלי ואת מלחמתו כלי אתבלבו
 : למלכות. ומגיע בא הואומשם

- 
- . 

 ירוד יעסזי מאטר להןעטה
.' -,י -;י-ntR~y 7 ןן 4פרלה

 ו,ב()שם-ב ' .":- !9ך6ל: צ4י צללסייח-זייר -- :  הסאן %9פר  סיוה 14  לקיליךטוי

 לבדה עצמו את חינך שם המרבה אחר דוד,  הלך הצאןאחר
 כוחות ממנה לו ויחשל בלבו וייבירנה נעוריו חרפת את אתו נשאלשם

~DS
 וידיפות. ,ריב משטמה ה"1 לל ולסבול לעמד איתנים

 אלה. מכל להתפרק גם לבו את לימד במדברושם

 : .. . , 9לה: 4טד4ר שלין זלך טרסיקסנה

 י-ט( 1ה,)תז:ליפ ' טבעי-, טזה 9רו0 לי ~DiVטסי,4ה

 בראשית מעשי כל על נפשו את הנער שעשע שם במדבר 1KSnעם
 נפש ועל הצומח כל ועל הסלעים ועל הגבוהים ההרים על שר שםכבכורם.

 היום. כי שירה האומרים אותם ישמע כולם לרחשי ויקשב חי.כל
 אותן לטבול עיניו את הנער נשא והרחבים הפתוחים טהורים שמים מולאל
 סורי. אין בתכלת ולטהרןבהם

 אל למקדשי מרעהו ושדות מרחב-יה המדבר לווהיה
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 לקונה האדם שיו. את לשיה דוה עלה ילדותו טל משהר ומשם,,
'. עולמים. שיררזה

.

 א( "Qe) ,7 -.' ~',. נפשיותן:...סדסי

 .,.. . 49י,
,. 

 ונשכח לאחיו מוזר ויחי הורתה אהבת ממנו נשללה בשגגה אשרהנער
 -מעט את ליעזת מביתו הרתק תמיד שלוח והוא וגעורים,, ילדותמחסדי
 ויפייסהו. לו ישק גורלו פגשו שם במדבר-הנההצאן"
 ויתן אוהביו, אלה חיים בעלי המימי היו הצאן, עם דוד התרועע מאזכי
 יומם8. גם לילה גם עליהם היה חומה לבה חסדי כל אתלהם

 רחמים הנובעות כמעיינות כליותיו שם לו נפתחו הזאת המלאכהולרגל
 לה העתיד לתפקיד ושמרם אלה כל את בלבו לו הכין שידע ומבליוצדקה.
 לנגידי, עליהם להיות ה' בתרו אשר העםעבור

.. ניסחה ומשם כלבבו ה' ראהומשם

 ע( עת,)תהיים , צאן: סט9לא.ת ),קסהי ע9ד. קווד),9סר

 ד( יא, )שם : יךם יני !טסנו משעטיי :סי'וידיי

- 1 לצדיק ז גוחןולמי

" יבהן. צליק דו ה( שם, )שם :שנאמר

'' צאן. במרעה ז נותנוובמה

 צאן, ממכלאות ויקחהו : שנאמר יפה, רועה ומצאו בצאן, לדודבדק

 1 צאן ת ו א ל כ מ מ מהו ; יצחק  רבי בשם הכהן  יהושער'

 : אלו מטני אלו הצאן את א ל 1 3 דודשהיה
 רכים, שהם עשבים, ראשי ומאכילם הגדיים מוציאהיה

 בינוני, שהוא עשבים, שי אמצעים ומאכילם התיישיםמוציא
 קשים. שהם )שרשים( עשבים שי עיקרם ומאביים "בחודיםמוציא
 כזדו- לפי איש את,"צאן לרעות יודע שהוא מי "קדוש-ברוך-הוא:אמר
 .) ישראל.. אלו צאני, וירעהיבוא

 עא(. עת, )שם עמו ביעקב לרעות הביאו עלות מאכר : שגומרנהו
 תתכג( ילק"ש , כ)שמ"ר
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- 4 145 ישםח

 נשא אשר מכל ראשונה לתמתה נאסף אם חד של הנפש בנבכינמנה
 מנעוריג בהם למד אשר ומכל חייומשתר

 א( קכט,,תהייס מועילי. ?ויינינבת

 '!( עא, )שם. סיעורי. לטדסו'חלס'ם

 אחיו. קרבב

 הוא: !ה סי סשמהו קום ץ אאמר ע.טז

 : שסיו י4מב איתי לסשה ס?9ז 4~ן 5ת ?מואל מקח'

 : יונתן ר' אמר נחמני, בר שמואל רבאמר

 לישועה. לי ותהי עניתני כי אודך : כא( קיח, )תהלים אמרדוד

 פנה. לראש היתה הבונים מאסו אבן : כב( שם, )שם אמרישי
 בעינינו. נפלאת היא זאת היתה ה' מאת : בג( שם, )שם אמרואחיו

 בו. ונשמתה נגילה ה' עשה פיוס זה : כד( שם, )שם אמרשמואל
 ע"א( קיט,)פסחים

 כדרכה הכתוב, אשר הענייו מלא מעמד אוהו תמונת להיחיב חכמיםביקעו
 . . מאוד. אותהצימצם

 ו י ח א. ב ר קב
 את ההיא, בשעה שהיתה ההתרגשות כל את בקרבו מקפל זה משפטהאין
 ? בה העומדים כל את הפליאה אשר הקודשחרדת

 אשר כל את לפנינו המעלים האלה ההלל פסוקי את מפיהם שומעיםחז"ל
 בקרבם.ההרחש

 כל בראש הנביא את וראה ובא המרעה מן הריצוהו כאשר דוד חשבמה
- ! ז לו מצפים וכולם בתוכם, ואחיו אביו וגם העיר וקניהמסיבים,  -  -  
 אותו. ומושח קם הנביאוהנה
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 עם להיות ושב שעה אותה היה כהולם אולי או 1 הנער נבהל לאכלום
 כאחת. ישועתו ועל עניתו על ולהודות כהרגלונפשו

 "7יס7י... ס'אידס

 1 זכה כה אשר הקטן בבנו היום השמת אביהוישי
 1 והפלא התימהון עליה גברו או השמחה היתה שלימההאם
 1 הנה עד לילד חטא אשר כל על כתוהה האב היהושמא

 סביכים... 49ס51ס,
 שם(ומש"י, ראש. ונעשה היה צאן רהנה  שמימיורור

 האם ה', בחר לא ובהם הנביא לפני היום כולם עברו אשר הם ז מהואחיו
 בדודז הנשכח, הקטן באח מאודשנאו
 - מהם הנפלא בפני נרעשים עמדו כי הספיקה לאואולי

 לוינינו... 97יאת סיא ,את ~nor ::59ת
 גם ונסחף הלחמי ניח משפחת עם אלה כל את עשה אשר שמואלוהנביא

 שלחו אשר היום, ה' לו עשה אשר את יודע הוא עתה בתימהון, עמהםהוא
 זה כי ויודע המשוח הנער את לפניו רואה הנביא עתה כי משיחו, לפנילעמיד
 עולמים.י. למלכות ה' בחרו אשרהוא

 ב.... ןג?9סה ןוי1ה :: nyg סיים!ה
 יומו וכרוז לפניו בא עתה לשמואל.. שלימה השמחה זאת היתה לאאך

 עוד. מרחמהו הוא כן ועל שאול שלהראשון
 כאשר לה גילה לא אף העושה להיות ה' לו נתן לא היום כי הנביא ראהגם
 - שאל. של בשעתו מיוהדת בהכנה כןעשה

 סי()ס, ?א1ל. ביא לסני 5סד יים זמ81ל אזן 8ת ז1הוי:

 הרמתה. אליו הביא שאול ואת המשיחה במעשה שותף ה' עשהו ההואביום

וקמ81י
 1nGV נין זאול 5ת דיה

 יו()ט, לעסי. !"צר !ה צליך שסרסי 4שר סי'שסגה

 ראה. לאוהינם
 זה והיה בתחילה ממנו ה' כיסה כי ושמחתה, הנבואה ממנו נסתלקההיום
,איובלג,סז( !שאם. וימ.9דם 14?ים אןן ,זלהיז להמוסר
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 רבמוסרם י צר שמואל אחן את מלה חך שנאמר: שמשל זה עלה--אז
 נגד אך אמר: אליאב שרא" כיון לדוד, למשוח שמואליחתום-וכשהלך

 אמד דוד שבא מראגו,-ניח אל תנט אל שמואל אל ה/ ויאמר משיחו.ה'
 הוא. זה כי משחהוע קום :לו
 משחהו. קום ? יושב ואתה עומד משיחי : הקב"ה לואמר

 יז( לא, טוב שוחר , ד וירא)תנחומא
 ק()רד יירי' לשת -קום

 המעשהי ובעל השמחה בעל להיות שמראל היום היה יכול לא כן עלואולי
 ! הוא זה כי משחהו. קום ה'ויאמר

 לאחוריו. השמן .וברח אליאב( )של ראשו ע5 ליצוק. ובא השמו קרןנטלי
 י -, " ה/ לא-בחר בזה גס אסר: כד,כשראה
 לכולם. עושה השמן היהוכך
 דוד בראש -וניצק מעצמו רז השמן ראה דוד שבאכיון
 יא(. צב, )תהלים רענן בשמן בלותי קרני כראם :-ותרםאמר

 לימשח ראוי שהיה דוד של מעשיו הוא ברוך הקדוש ?-שראה למה כךוכלי
 שמן אלהיך אלהים משחך כן על רשע ותשנא ' צדק אהבה : שנאמר למלכות, .-

 ה(. מה, )תהלים מחבריךששון
 קכד( )ילק"ש-.'

 ..י.' .~.1'.1

 ן9עלה סהיא מסיום ?יד מל ון רוס נפצלה -- -- י:.ט:
 סךמפה: וזלף שמואלנ:2ם

 .)ת"י( ..... ., דוד על :: הדס 9ן ובזלה רום זקנת ג..
 רוח וזאת ה', מן-קדם גבורה רוה : -תרגמו שאול" מעם סרה. ה' "רוחוכן

 נולדה הקודש רוח וכן והפלשתי, והדוב הארי את להרוג דוד את העיההגבורה
 בה שנולדה הקודש, ברוח והמיזמורים השירים ואמר ומעלה ההוא מהיוםבו

 )רד"ק( גבורה. ורחת הקודש רוח ' ה וח ר בכללכי

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



 בצרדיהושע148

 ה', בחרם אשר הראשונים ישראל מלכי של הרוחני כתרם זה ה'!רוח

 עם והם במקדשיו. גדול ככוהן המשהה בשמן נביאו ידי על נמשחוואשר
 האדם. לסגולת ויהיו ניבאונביאים
 אלהי 1"משיח ה'" "משיח : לו ויקראו העם בפי גם המלך התקדש1כ1
יעקב".

.* , 

 הרמתה. וילך שמואלויקם

 כל ובעוד קידש אשר הזבח מסיבת באמצע הזוג הקצר הפסוק מצערכמה
 עומד המשוח הנער זה ובעוד להם, הביא אשר למאורע תמהיםהקרואים
נרגש

 ומצפ"
 ממקומה הנביא קם הנה עליה יצווה ומה הנביא לו יאמר מה

 לו. והלךקם
 בשעחף;. לשאול כן עשה כאשר ברכו ולא לדוד הנביא נשקולא
 לזבח אתו קידש אשר ולזקנים י הנער משפט יהיה מה הגיד לא לאביווגם
 בני- בסוד הדבר את ישמרו כי הזהירם ולא להם הסביר ולא עוד פנהלא

 בלכתו? לשלום ברכם לא אףיהודה.
 הרמתה... וילך שמואלויקם

 ז למה כךוכל
 גמר כן ועל ממנו ירא כי או 1 שאול אל שמואל עוד שהתאבל משוםהאם
 הטוב "רעהו את ולשמח ברכה משלו להוסיף לבו ערב ולא לו והלךשליחותו
 זממנו"
 לא עוד כי לדוד, השמחה כל עדיין בזאת אין כי שמואל ידע כי אוליאו
 קשה קנאה דוד על תתעורר הוה מהיום כי בלבבה יודע הנביא המלוכה.לו

 יגיע אשר עד רבים ימים צלמוות לגיא יגירוהו ושריו המלך ורדיפותכשאול
 חייו--- ימי כל כן אחרי גם לו יימשך וממנהלמלכות
 אותו בהחרידו לנער אשם אשר כאשם, עצמו בעיני גם הנביא נראהולכן
 זה. חיים גורל לקראת במדבר אשר הנווה מןהיום

 רודפה מיד ולהצילו לו לעזור יהיה בידו לא כי שמואל, יודע זאת גםועוד
 כן ועל לפניה שאול של צערו ועדיין קיימת" שאול של לחלוחיתו "עדייןהן

 תתחולל מעט עוד אשר הסערה מפני צערו עם להיסתר כבורח הנביאנראה
 למלכותם. משחם הוא אשר האלה השניים,בין
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 הרמתה. וילך שמואלויקם
 מלבם לטשטש המסוכים על גם היה רושמה הזאת המוזרה ההליכהואולי

 זו. משיחה של טיכס מה עיד ידעו ולא תמהו, וכן וץום ראו אשראת
. ? מעכשיו עשה מהודוד

*.

 מקנאת להיסתר היום כגורה ויהי המדברה. צאנו אל הזר כי לחשוביש
 יתלתשה ועליו בו יראו יביטו המה אשר בחוץ ומרואיו המלכות מאימתהבית,
 מעתה אשר ה/ רוח את הנסתר, כתרו את אתו נשא לשם המדבר!אל
 בקורש. שירו ובצפוני גבורה כרוח בקרבו לכובשה עליה הואמצווה
 ה' קול את לבו ישמע שם מרחבי-יה. על להתרפק נפשו תוכל במדגרשם
 עמהם. שירו שם הוא גם ויעורר בראשית, בריותהפוקד

 . !עז... לביד לי! סב. "לים י1י ל':סבו

 סל;נ,ן 5ך!י 5ת !ן השסר 5ךזיפ שסר !ןקיל
 : ך"יים 9ן 9מ, ןו1ךי,ן יינון ?4ל, 9מ,1!ךק'ךם
 : 4ש לחבית ה11ב !:קיל
 כב()גהי,פ : קדש 9ד4ר ז: :סיע 9ד9ר חיל ן:קול

 ממנה אשר העליונה הגבורה תיאורי את התהלים משורר ישאבומשם
 משיהר ישועות ומעוז לעמועוז

 !ך4זו סרים ומ,סך' היךץ נטךעשנת21ש
 : לו סדה סי1,ס1"ש1

 . האסל קטיי 81,י 4"פי vv'4ל"

 סרני: %9יילסלים
 יח()תהייכ' כלליי: טסת )"ך9י )!כד עיטים)!ט

 המשוה. הרועה דור של בלבו גבורה רוח השתשלים היו אלה כלהן
 למלכות. קראו אשר לאל בלבו מקדש מהם לוויבן
 רמים ]ומקרני קדם. יצורי כל עמו ויכבוש עולם של לחללו לבווישאג
 )שוחר לשמים עד ומגיע קרניו על רכוב דוד והיה - כב( כב, )תהליםעניתני
 ן. כב(טוב

 ירדוף וגם הדוב ואת הארי את יפגוש פגש הזאת הקודש בגבורתהלוא
 . . .אחריהם
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 ך ר כ ב ע ש וה0מ

 מלכותה שבט וממנה נצהבו שירתממנה
 : בךזי יסים נכסן סול ס89!רניס4ל
 ; !"קידו' ~Db' !על ז8:י'ת בול'9ש!ה

 זם טריכ'יפלסנ'
 !עידוני :דוסי לא עם גדם. לראשיזיסני

 : ה!סןה ולשלף ז: בגלם אודד ו:על
 : עולם וי!ךע,-עדלדוד ל9ז'חי סקד ועשה סי3. !שוענתט?דל

 הנסערה. נפשו את להרגיע יכול היה שם אך גמדבר. הצאןעם

 '( קט',)שפ זיוי וטל !: וי ל9נ1ס!קי, נ99ישימי

 האדם בני וט להיות ייקרא כאשו מהו, גודלו מול אל צוקה היהמשם
 מפניהם--- ירא כה והואולמענם.
 91פלסי ייצודמי סליי!ן
 : סזני' !קז' וקבו תווי בו 5תקה צור'4ל'
 יה()שם : תישי א!ב' יין :: יקואמלל

 רועם של מהלילו ועולה מתמשכת חדשה מנגינה א! מני הצאןוישמעו
 ואובד, נרדף תמים, כשה מהם, כאחד אותו עושה אשר השיר זה אתהנאמן,

 אליו אך המתגלה ונעלם טמיר גדול, מרועה להמד הוא אף נצרדוכמזהם
בלבבו.

 לדודס!מור
 שמי: לא היי!:

 : :לחלוי 9ייהית סי "י !רישוי דשאיואשת

 : קם, לטען ?דק שטלולי !נסני !שוסבנקיי
 דע 4'ןא לא צלמת שיא 4לו וינם
 וידי שטהוי

 כג()שם :נס11י: ס9ה יסזע1טף99מד

 עמי את תדע" אתה ב( יא, )דהו-א שנאמר ישראי של רושדוד
 י. א ר ש י תא
 אחסר. יא ועי ר ה' שנאפר: הוא, ברוך דור?-"קדוש שי רעה הואומי

 נס,ה( רבה)בראשית
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, 151 . .-..לי' הצאןמאתרי
 ,44י

 ששפון

.. לגגומיטיב

 ז הטרידוהי ולא הצאה עם בשלוה דוד ישב רב זמןהאם
 פורש. לא זהדבר

 אשר בשמן הנביא עליו הסב אשר מכל לבו בו התרגש במרעיתוודאי-
 פתר41 לו איכה-יבוא לדעה לבו הטיידהו ימאודמשההן.
 דוד ויבקש יבואנה איך דוד ידע לא אשר ר ה מ ם 1 י ביעוהי היואלה
 הצאה עם להיות רב זמן עוד לו יותן כי תתפלל לנפשהלהניח
. גורלה רצה כן לאאך
 לנו ממפרים הם שהיא כל הפסקה ללא מיד כי הכתובים, גם עליו חסוולא
 מנגן לבקש גמרו שם המלך, בבית המתהווהאת

 לשאולנ__~_
 המלת. אל,בית הצאן מן דוד את ויבהילו מלאכיו יבואו מעטעוד

 י .4
 :מעלה סה4א מסיים ווד של ן: ר4ס. יעילת - - .1.טז
 שאזל: מעם סרה יי זרוח -- -_נ.
זן ,ל : ך  ז ... זז 

 לדחס וניתן שאול מעם הכתר הוסר שעהבאותה
י.

.. , *י

 שאול מקם 9?ה ן:ש,1..ורום

 ת: ס6ת 1?" ר4םין2ס"י
 ו היום לבעתו הרוח זו התחילההאם
 : אליו שמואל של תוכחתו עם הקודם- בפרק עוד ראשיתה אוליאו

 ע9ך ישוב לא שאיל 4) זמ,6לכיאיר.

-
 - ??ך8ל: עי 9לך מסיית ז: 49.9.1 ןן ךבר ית 1969 .מן

 נקוע: תיילי סקנף ניסגק ללפת קמילולב
 סיגם nt~vP !שךיל סטיכית טת ן: ע ך ק שמואל תלייכיאיר
 בו-כה( )טה ' (.. 9?י:ן למ"ךן.סט,בי?ס;8
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 בכרךיהושע152

 יגדל שבעתים אך ויתעצב.  יצטעי - טובה  איזו האדם מן שהתחסרבכל
 אחר. לאיש וניתן ממנו נלקה היקר זה כי לו בהיאמרכאבו
 כמלחמה. העם אל השוטרים בדברי בתורה למדנו גםכך

 יסית, לשב !לך ח1כ, ןלא סךש בזת 18ה טשר יקיש9'
 ה-ז( כ,)דברה !ין9נ1: טסר וטיש בסלסל" :פנת9ז

 דוד. אחרי שאול של רדיפתו התהילה 1 א כ מ כי נראה לדייק, נרצהאם

 הוא מי לדעת לבקש והרוזן תדאג אך מעהה אשר לנפשו עגמה באה מכאןכי
 ממנו. הטוב רעהוזה

 ..*י
 חליי ?א4ל 42די ניאמך4 ס,.טז

 אלהים-מבעקף: רוח נאסנה
 4ס12ר מנ12 יוצ 4יש וכעשן ל49יף ח29יף הלגנן 4א יאסרמן.

 לף: ךטיב אדי ל24ו ך?ה ארקים ר4ם קליף מסייתךה!ה
 ראיה והביאו ממנו". ממתיקת. נבואתו הוא נביא אם הכזעם, .כי :אמר,

 ,ועתה אמרו והוא רגזו, שהסיר עד הנבואה רו" ממנו שנסתלקהמאלישע
 והעגבונ הדאגה וכן ג,טהקחוימנט")מיב

 אלא  ע4בות מתוך ולא עצלות מתוך לא שורה הנבואה "אע : חכמיםולשת
 - שמחהו.מתוך

 י"א( קיז, ; ע"ב סו, פסחים ; 1 פרק לרמב"ם פרקים)שמונה
 איש בסביבתו למצהר קשה היה האם או ז המלך בבית מנגנים היו לאהאם
 לזה. המיוחד האחד את ש ק ב ל הולכים הנה כי ז בכינור גג,יודע

 להפגיש ביקש אשר מלמעלה המכווו בכוונת ולהתבונן לראות נתחילהבה
 מזה. זה הם יראים רעהו את איש יכירו בטרם אשר השניים את זובדרך
 זה. מול זה ישבו כי אחד לבית להביאם ה' רצה כךכי

 ? לדור גם רעה שאול את הבעיתה אשר הזאת הרעה הרוח היתה לאהאם

 המלך. בבית מאמרו אל דשא מנאות היום אותו הרגיזה אשר היא היאהלוא

 "קליו אל ?אול 3יא%רין.
 חלי: נק4יאוסם לנגן מיטיב 4יש לי 4אראו
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53! הצהמאתרי

 ל"בין דודיוכל של כינורו רק כי היודע הוא אלוהים כן!אמנם
 המוכן והוא המלך, מעל סרה אשר הרוח צלחה עליו כי שאול. שללרוחו
D1)Aלהרגיעו. לנ"א 
 ? לנגן ייטיב כמוהו עודומי

4. 

 מאמר מם*?רים יחד דמןש"
 סלסיי פית לזעי פן מטיסיסגה
 דגר רקבון מלסדה דייש סוט דוביי נגז4דע
 עמי! נ? תירותיש

 דוד את לשבח כה ולרבה מוכיף הוא ולמה ז מהנערים האחד זה הואמי
 היומז המלך יבקש נגן היודע את רק הלוא המלךזלפני

 האלה? הסגולןה 3נל דוד "ת !ה הכיר והיכןומתי

 ידע ולא מלך לפני להביאו טובתו ומבקש לדוד הזה האיש הוא אוהבהאם
 לו? היא רעהכי

 גם ואליו שלשום. מתמול  לו שונא והוא האיש !את כל ידע גם י11ע כיאו
 את עליו להבעיר מקום מצא והנה בבית-לחם. שמואל עשה אשר הדברגונב
 שאול. שלקנאתו
 האדומי. דואג הוא הנערים" "אחד כי אמרוחו"ל

 כא, )שמ"א התם וכתיב מהנערים" אהד -ויש! : הכא כתיב ! "י" ייצגמניו

 אביר "שמי 1אג ~עפן. ה' יפנ' שצד היבוא ביוב שאוי מעבדי איש "ושבה(
 לשאול אשרהרועום
 הז לסני נעצרלרש"י:

-  הרבה. תורה ללמוד 
 דואגן. דהיינו שבנערים, מיוחר ההוא הרועים-אלמאאביר

 ע"ב( צג,)סנהדריז

 הוא הלוא כך, אחר רק דוד של הגדול כשונאו נכיר אותו ! האדומידואג
 הכוהנים. עיר נוב את אכלה שנאתואשר

 מהנערים"--- "אחד והוא מסתתר, הוא עדייז אך היא. כא!ההילהו
 שאול לפני עומד אותו ראו המה מראשיתם. חנף דרכי חז"ל לנו גילובזאת
 מרמה. מלא תוכו כי וידעו המנגן, של בשבחו לתומוומספר

ן
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 וכיד'הושע154
 י( )ב, )ת"ייב . דטזה: עשה 19קע ומער fiSfat טסשבשיית
 ורוע. זדון מחשבת מסתתרת זו ומיה ללשוןמתחת
 נוקם, שטן בצחוק צוחק הוא ובלבו לה להיטיב למלך לייעץ בא הואהנה
 דוד את רואה הוא דוד. של שבחו לשמע ונסער נזעם שאול את רואההוא

 ותגדל. תלך עור והיא בסערה ומטלטל הזה בסבך נאחז"המבורך"
 מקים פפשר ידגל וקיל רעהילירן
 יי( כז,)משיי לא'. פקקבקללה

 מקור הן הן דוד, על לספר דואג הוסיף אשר האלה התשבחות כלהלוא
 הסלד. של, בלבו הקנאה את להבעיר לוקה הוא ומהו להשנאתו

 : הרע בלשון אלא דואג אמרו לא הזה הפסוק כל : רב אמר- יהודה רבואסר
 מלחמה- איש להשיבו היל-שיודע גיבור לשאת; נגן-שיודעיודע
 בתחרה פנים -שמראה תואר איש י תורה של במלחמתה וליתן לישאשיודע

 ו דגר מתור דבר שמבין - דבר ונבון , לדבריו( ראייה שמביא :נרש"י
 מקום. בכל כמוהו שהלכה - עמווה'

 שגם דבר עמו, וה, שאסר ביון ; כמוהו בגי יהונתן : )שאול( לאו אמרבכולהו
 a~P) צג, )סנהדרין ' בו. וקינא רעתו חלשה - היה לאבו

 ה' קרע כי שמואל בישרו כאשר לשאול, התוכחה יום מאז כי נביןהלוא
 מאז -כי כח( טה )שמ"א ממנו הטוב לרעהו ונתנה מעליו ישראלממלכות

 אותו הסובבים המעלה אנשי בין וחושד מחפש והוא שאול בנפש מנוחהאין
 הטוב'ממנו--- זה, הוא סגולה-שמא אישובכל
 כשלבו מהנעיימ" "אהד של הארוך בפסוקו חכמים נאה הדגישו כןועל
 עומד והוא לפניה המתואר זה של וסגולה סגולה כל עם הולם שאולשל

 . יהונחן.בנו--- את וגם לעומתו עצמו אתובוחן

 כמוהוו" בני יהונתן להו אמר"בכולהו
 זה יהיה כי הגזירה, אחר כמתפלל בלבו מתנחם שאול עוד היה אוליכי
 יהונתן--- בנו ממנו""הטוב

 של בלבו הקנאה 'כי ודוד, שאול בפרשת בלימודינו זאת נזכורומעתה
 יראהו. ובטרם דוד את ידע בטרם עוד שרשיהשאול,
 היתה כן ועל הספק מולדת היא הזאת הקנאה כי לדעת, עלינוועוד
 "וקרו בא והיא בה המכרסם ספק ה מן לאדם אנושה מחלה איכי וממדדי מרה כך כל כה כלקשה
 כאביי. ביתר אותו ובוחןלעתים
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155 האזמאחיי
 ' '' : ' - 1 ?שי אל מלימים שאול נעלתיש

 בצאן, אשר ?נף ד5ד שת טלי שלסהויאמר
 מאוד זה בגגון יקצר ברצותו כי ולפרט, לספר הכתוב ככה ירחיב תמידלא

 בקיצור טעם שיש כמו טעם,להרחבה-זו יש ויביאהו"(-ובוודאי)"וישלח
 מהסס כשהוא שאול את נרגיש כי רצה אולי שלפנינו בפסוק שם. עניינולפי

 ן ' המנגן. זה של בואו לקראתומהרהר

 ן . , . בצאן אשר בנך דודאת
 שאול שהיה משום האם ? עתה יה על,גז שמע אשר הסגולות כלוהיכו
 : ז להתירן ביקש כן על מהןמפחד

 לשט לו לגלות חש שלא כשם הנער,. לאבי אותן לגלות רצה לא כיואולי
 ~ . דודבנוז אח אליו מבקש הואמה

 . 5סד זזים וגדי !ין ונאד ~ao חמיי ישי ווכח מ.

 ' קאול: אל 4נ1 דוד יודנ!שלח

 בעד באים שאזי סיאכי את בראותו ישי את אהוה רעדה. כ, ספק איןוהנה
 נפשו ואת לשאני בדבר גודע אויי בלבו אופד , . . מיד ופשור רך והואדוד,
 בא מה עי. דבר יחקר אויבקש,

 בזבח. וקידשם יחם בית שמואי
)אישיך(

 להרגיש ניטיב אולי הזאת הסתומה הפתע הזמנת על ישי של חרדתואת
 בנו את מלוים האב רחמי היו דוד"-כי בנו "ביד הכין אשרבמנחה
 - המלך בית אל ללכת היוםבצאתו
 וביקש שלח שאול כי לדוד ישי סיפר אמנם אם בכתוב כלל הוברר לאואף

 ההיא. בשעה דוד של תמונתו את הכתוב ממנו הסתיר גםאותו-1כ1
 הדרך אוהו כל הרהוריו היו מה או ז המלך אל בה בהיקראו לבו בו התרגשמה

- ? כתפו על אחד" ענים "וגרי יזך ונאד חמור-לחם לרגלי מהלךכשהיה  -  -  
, ,.. -: לטעיית.שיר
 ' ו וזרי :בא 89,) ההרים יל שינ'8?א

-

 הדרר": ב"תפילת לומד .הכמים התקינו שבההלים זהמגמור
 המלר אל כה בלכתו גורלה דרך על בצאתו דוד על חיוט חופף הואהאיו.

 ? שם לו המחכה הנעלם הגדול, יעודו ואלשאול

 ' .ןשךז: ?סים עשה !: 9?םזזרי
- 

. ~ 
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 בכרךיהושע1

] :. שיךץ :טם 4י כולו לסיט ,מ!4י
 : !שך4ל ש91ר !יעז !לא :נים לאסנה
 !שיזה: !ד על ציץ !י שידף!:

 מלזלה: !:ךם !v?" לא ס?9שיזם
 vveJ: שת. ,זמר וע סקל ,,ישדד!!
 שלר:

~VRS 
 וביטף

 קכי.)תהיפ עילם: !עילעשה
 4 *י

 ל44ע 1bta '%אול 5ל ןדד הלאיג

'na~itAנשא % 1ךסי מאד :alip : 
 לאמר !שי 5ל ?אי מילח1

 4עי4י: סן י4א 4ו ל49י צדד נא!עמד
 ועתה בקנאה, או נפחד לו מצפת !יה הנה עד שאול. בעימ דוד חך"מצא
 וטוב עינים יפה "עם ותמים. רועה נעה והוא לפניו עומד אותו רואההוא

 רחמים כמבקש כולו ומסביליה המלך בית מכבוד ונפחד נרעש כולורואי",
 כה. נקרא אשר עצמו,על

 הסיר בבואו זה הנה כי לאהבה, שאול של לבו עליו הפך כך עלואולי
 - מאד" "1'א"בהו שעה אותה שאול עלת וישמח מלבוקנאתו

 כלים נושא לוויהי
 אותו שאול רצה כך כי בלבד. מנגן ולא מעתה הנער לו יהיה כליםנושא
 תמיד. ידו על מלומןלהיותו
 המושכת מנגינתו זאת ההיתה בנפשו. נפשו אח המקשר משהו מצאכנראה

 - ז ממנו סרה אשר ה' רוח את לו להשיב הוא מפליא כה אשר בכינור,בידו
 בלבו? לו הלוחש הספק ניצוץ זהו אוליאו

 שאיל 5ל חלמים רוס נסיות וסןהג
 סך?ה.: ריס מזליי ו9ךה לי ךטוב להגאילוךנח עדי ךגגן ט4גיר את דדיללקח
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1wsn '157מאחרי

 בהייה "והיה שאול של רוחו מצב שומר להיות דוד הופקד ה"וא כיוסומן
 בידו הכינור-"ומנגז את לקחת ממהר היה שאול" אל רעה אלהיםרוח

 לו...". וטוב לשאולורות
 שאולו על היתה אשר הרעה הרוח סוד את כדודידע מיכי
 ו ההיא בשעה המלך את ם ח ר ל ידע כמוהו גםומי

 אשר ה' רוח 11 הלוא כי הנה, לתפקיד מאוי דוד של כינורו היהונאמן.
 מלכות שירי לשיר הוכתר גם בה כי ומעלה", ההוא היום "מן דוד עלצלחה
בקודש.

 שירה. אמר כך ואחר שכינה עליו ששרתה מזמור-מלמדלדוד
 שכינה. עליו שרתה כך ואחר שירה שאמר מלמד - לדודמזמור

 ע"א( קי:,)פסעים

 י4
 למלך לו שר משיריו ואילו ? ההן בשעוה שאול לפני מנגן דוד היהמה

 התהליםזמשורר
 לנחמו? מנמשו לו לקח אשר והבטחה הישועה משירי אלהההיו

 58סים יל.סןפחןטבייה

 קילי עיסת 8ל4י
 טללי: 8ל0ים לבגירןאוךפ

 9לי וטה-טפס' נ99'טה-תקתיססי
 י לאלמיםהי0יל'

 ד-ה( מ1,:תהלים : ואלמי 9ני זשועית אידגי עידוי

 את מרחב-ין4 שירי וממדברו  השרה מריה לו'כינ~רו הביא אוליאז
 ימירות ?יגו  מצרית המיצר,  מכבלי הארם את  לשחרר  הפשייים הכוסףשירי

 ו'י. ה' בנוצם לחוות - לעליי  יהגה אך הלב מתמלא בהםלבו-כי
 ישסרף שיה טלי~להים.
 קשרי  לו 4מה 91שי לי94יה
 4ומ: 4לי  ווקף  ווט%4רז
 ב-ג( סג,)תהיית . : י9בידי 4ןמ לראית חזיתי4  בירש11

 ותפילה, חרדה מלא היה עצמו לבו וגם שאול, נפש את רוד היה יודעכי
 בצערה ורואה לפניו יושב שהיה שעה כל רחמים עליו מוסיף היה כןעל

 לנגן- מיטיב היה כה כןעל
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 בכרך שע י הי'8ט

:  והערותמילואים

 מ4 )4ההא'ב, השביעי דוי הששי אצם1
1

 מנה לא לפיכך המרגליתי מצא ועתה דתה של כבודו י מפ ירדדות.--מלא
 אלקואיוכר--והוא שמו- היה השמים הבן כי )רש"". אלמוהשמיני
 קטן קראו עצמו טקטק שהיה על הקטן הוא ודוד שאמר ומה מדוד קטןהיה

 ראנ"ע. דעת גם שם וראה)רד"ק(.

 ארץ-ישראל. ובמדברות בסוריא מגדלים אבל ישראל בארז דקה בהמה מגדליו אין2
 ב( ה, ממון נזקי הלכות רמב"ם וראה ע"ב עט, קמא)כבא

 תולדות עם תהלים ספר )כולל ישראל" "כגסת בספר סצאהי זאת "בעזת" דעה3
 ישי. שורש ע' תרמ"ט(, )ורשה משה בר' חיים גח לר' ישראל מלךדוד
 ע(. יב, )תדייש nTK, יבמי קותנרה
 למלך. הצאן מאחרי שנלקחתי בגדולתי, רעה שעינם מקנאתם :רש"י
 "זול"( )מלשון ל ל ו ז ה איש כשמתרומם : אדם לבני זולות -כרום פתרונווזה

 הבונים. מאסו אבן : אחר במקום האמור דוגמה וזהו אדם. בניבעיני
 הנ"ל. הספר מן הוצאתי הפסוק על הזאת האסמכהא את נס4
 גוניס. מיני מכל מרוקמות היו דזד של עיניו5

,. דוד. של כעיניו למראה יפות בעולם עינים היולא
 בהן. מתנוצצים היו עולם גווניכל

 - וישמחו" יראוני מראיך עד( קיט, )תהלים שנאמר חטא, לירא באהבהוכולו
 ממנו. מפחדים היו התוטאים וכל אותי. רואים כשהס  הםשמהים

' דרזין רבא עג, יתרו גם)וראה -  דוד(. תיאורי כל 
 והכינור החרב השגיים לו ירדו כרוכים כי6

 רלב"ג(. ראה י,  יז, )שמ"ב האריה כלב לבו אשר חיל בן בםוהוא
 להמית חבלים שגי יימדד ארצה אותם השכב בחבל וימדדם מואב את דודויד

 ב(. ח, ]שם להחיות החבלומלא
 הברזל ובחריצי במגרה וישם הוציא עמול( )-ברבת' בה אשר העםואת

 לא(. יב, )שם עמון ערי לכל יעשה וכן במלבן אותם והעביר הברזלובמגזרות
 ובמואב. פעמון אלא היתה לא דוד של זו אכזריות גי לב לשים ויש-

 השכינה כנסי תחת נכנסת שלה מצניעות רות : חסדאי א"ר : רות הנעלסבמדרש
 רחמנים שיהיו כדי דוד מזרע להיות נתתייבו והמלכים המלוכה דוד. ממנהויצא

 ולפיכך כאחד להיוה צריך וזה וזה האס מצד ואכזרים האב מצד רחמניםואכזרים,
 ישראל(. כנסת ס' שם )ראה כנחש ונוטר נוקם דורזרם
 של בניה שני בין האומנויות חולקו .שם נתורה. רמוז מזה משהו גם י ל ו או

 . . . אבות והם צלה, של בנה וביןעדה
 צלה השנית ושם עדה. האחת שם נשים שתי למר לוויקח

 והייה אהל ישב יבל-המ=היביולרצרי,ת
 ועוגב כנור תופש כל אבי ה" יובל-ףהמ אחישם

 ההשת הרש כל קין-לוטש תובל את ל" הש םוצלה
 זק( כלי לע,חות קין ז"ל אומנותך והתקין : )רה"י ל ז לרו

 יט-.כב4 ד, )בראשית 1 נעמה" קין תובלואתות
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טץ. ל א צ ה אדרימ

 עיצית(, )למצות צבעז"ן מיימ מבי תכלת נשתנה מה : אומר מאיר ר' היה7
 ע"א4 עג, )מנחות הכבוד. לכסא דומה ורקיע דומה.לרקיע, הם לים, דומהשקתכלת

 המיד וטעוגיס רועים היו במדבר כי ואנשיו- דוד על גבל רועי אמרי כך8
 )שם מפיו והצלתי והכיתי אחריו ויצאתי : סיפר ודוד טז(. כה, )שמ"אשמירה

 ' י ' לח4יז,

 ואנכי חטאתי אנכי הנה ויאמר בעם המכה המלאך אס בראותו ה' 8ל דוד ויאמר9
 יז4 כד, )שמ"ב אבי ובבית בי ידך. נא תהי עשו מה הצאן ואלההעהתי

 -יי- שנהמר מקנס שכי ישמי, מיד שודא א( ס,. )שם-א מיד יי גבניו ראיתי כי10
) . - עולמים, ולעולמי לעולם קיים וההדי  קכ"ד( )ילק"ש 

ל המשחול בשמן אוהו מושחכן המלך כשמעמידיו 11,  41 א, מלכים הלכות )רמב"ם 
  נמשחו --ממנו במדבר  משה n~YW שמן-המשחה אלעיג בר יהודה. ר' תם4

 וממנו המילואים, ימי שבעת מל ובניו אהרן נמשתן וכליו,--ומסנרהמשבן
 א( ה, שקלים )ירושלמי . ומלכים. גדשים כוהניםנמשחו

 על ה' טשחך כי הלוא ויאמר וישקהו ראשו על -צק השמן פך את שמואל ויקח12
 - וישקהו א(. )י, לנגידנחלתו

 כמגש"
 משחך כי א ל ה שנאמר כעניין קדוש, דבר

 בז( ד, שמוות )ספורנו . . . לנגידה'

 יח-כד( )שמ"א ברמה" "בניות הפרק את נלמר כאשר להבין עוד נוסיף ,ה בענק13
 ושאול. דוד שמואל, : שלשתם נפגשו ולא נפגשושם

 לוקיו שאין יאעפ"י בעמך, רכול תלך לא : שנאמר העשה, בלא עובר בתברג המרגל14
 לו נסמך לכך מישראל רבות נפשות להרוג שגורם הוא גדול עוון ;ה, רברעל
 תעמדולא

 על-
 - - . האדומי, לדואג אירע מה ולמד צא רעך, דם

 א( ז, דעות היכוה)רמב,ס
 לו נורם שזה הרע, לשה -אבק זה הרי שונאיו בפני חבירו בטובת הממפרוכל

 ד( שם )שם, וכו'. גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר העניין זה ועל בגנותושיכפרו
 : בהדרש לו באה התוכהה כי נכור אם שאזל שי נפשו מצב אח יזהר נבין אנו15

 עמו על לנגיד 'ה; ויצוהו כלבבו איש ין ה' בקש תקים, לא ממלכתך ועהה)א(
 ' . יר(. יג,)שמ"א

 כן(. סו, )שם ממר הטוב לרעך ונתנה ם 1 י ה מעליך ישראל ממלטת את ה' )כ(.קרע ..
 את העלה כאשר מותו לפני שאול _שמע. זה הוא דוי כי הוודאות אתואילו
 האוב. בעלת ידי עלשמואל

 ין(. כה, ,שס ידוץ ירחך ויתן" מידך דססיכה %ה ה' ,יקרע)1(
 הנפ- וברואיו במעשיו האדב שיתבונן בשעה ויראתו,' יאהבת. הדרו גיא וה.%ך16

 ומשבח "וא-אוהב מיד קץ, ולא ערך לה שאין חכמתו מהם ויראה הגדוליםלאים

 נפשי -צמאה דוד שאמר כמו הגדול השם לידע גדולה תאוה ומתאוהומפאר-
 ויפחד לאחוריו נרתע הוא מיד עצמן האלו בדברים וכשמחשב לאל-חי".לאלהים
 תמיל לפגי מעוטה קלה. בדעת עימדת אפלה שפלה, קטנה, בריה שהואויודע.
 הכגרנד. כי אנוש מה . . . אצבעותיך n~Wb שמיס -כי."ר%ה דוד שאמר כמוועות

 :ב( ב, התורה 'ס1ל' הלכות)ימב,ב
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