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י''ז-ם לספר שמואל א', פרקים י''ד''פירוש המלבי  
 

 מלבי"ם שמואל א פרק יד

ונעברה, ובפסוק ו' אמר זה שנית והוסיף אולי יעשה ה' לנו, והנער השיב לו, כ"ז ז( למה אמר בפסוק א' לכה  -א( השאלות )א )

היל"ל בפעם הראשון? מ"ש בפסוק ג' ששאול יושב בקצה הגבעה ואתו כשש מאות איש, כבר נזכר למעלה )יג, טו( ובא פה כפול 

 :?ושלא במקומו, וכן מ"ש ואחיה בן אחיטוב וכו', אין מקומו פה

ההוא שיצא מצב פלשתים אל עבר מכמש מזה: ויאמר כו' לכה ונעברה. אז לא היה דעתו עדיין להלחם בם, רק  ויהי היום. ביום

לעבור אל העבר שנגד מצב פלשתים, כי מכמש היה מצפון לגבע )כמו שיתבאר פ"ה(, ושאול ויונתן עמדו בצד דרום של גבע, 

ד מצב פלשתים, וז"ש אל מצב פלשתים אשר מעבר הלז, ולכן ורצה יונתן לעבור מדרומו של גבע אל צד צפונו ששם יעמד נג

 :לאביו לא הגיד, כי לא היה דעתו עדיין אל הגבורה שהתעורר עליה אח"כ

ב( ושאול יושב. בא לבאר מדוע הוצרך לעבור, כי שאול יושב בקצה דרומי של גבע אל צד מגרון, לא אל צד מכמש, וזה מסבת )

רק כשש מאות איש כמו שהיה בבואו לגבע, והתירא מהתראות לפני מחנה פלשתים עם אנשיו  מעוט העם אשר עמו, שהיו גם עתה

 :המעטים

ג( ואחיה. שב אל ספורו שיונתן לא היה דעתו אז אל שיפול במחנה פלשתים, א[ מצד שלא הגיד לאביו, ולא היה עושה דבר גדול )

כי אחיה בן אחיטוב כו' בן פנחס בן עלי, אשר עלי היה כהן ה' כזה בלעדיו. ב[ שהיה שם אורים ותומים עמהם והיה שואל בה', 

בשלה, אחיה היה נשא אפוד, ומדוע לא שאל בה'. ג[ שגם העם לא ידע כי הלך יונתן, וכל זה ראיה שלא היה במחשבתו אז לעשות 

 :נוראות, שא"כ היה מיעד את העם להיות נכונים אחריו

ה נגד מצב פלשתים שאז התנוסס בו רוח ה' לעבור וללחום בשם ה', וזה היה בין ד( ובין. ספר כי בבואו אל צפונה של גבע)

המעברות, כי אז בקש יונתן לעבר אל מצב פלשתים ולהכות בם, היו שם שיני סלעים גבוהים מפסיקים ביניהם, והיו גבוהים מאד 

 :עד שנקבו בשמות מיוחדים, וכן היה

צל גבע היה מצוק מצד צפוני שהיה שם חלק ושוה, שא"א לרדת ממנו. והשן ה( השן האחד מצוק מצפון. שהוא השן שעמד א)

שעמד אצל מכמש היה מצוק מצד דרומו שנכח גבע, שא"א לעלות עליו, עד שחוץ ממה שהיו רק שנים אנשים נגד מחנה כבדה היה 

 :קשה שיגיעו אל המחנה גם מצד המקום

עורר ליפול במחנה: ויאמר לנערו לכה ונעברה אל מצב הערלים. ר"ל ו( ויאמר. בכ"ז נחה עליו רוח גבורה מאת ה' עד שהת)

אליהם ממש. והגם שא"א שננצחם בדרך הטבע, אולי יעשה ה' לנו, בדרך נס: כי אין לה' מעצור. ר"ל כי בכחות הטבעיים צריך 

, ולכן לפי גודל כח שכח המתגבר יגדל מן הכח השני המנוצח, שאם לא כן יעצר הכח המתפעל בעד הכח הפועל וינגד אליו

המתפעל צריך שיגדל ביתר שאת כח הפועל המנצח. לא כן אצל ה', שאין שום כח טבעי יעצור בעדו וינגד אליו עד שיצטרך הוא 

 :כח גדול כנגד כח העוצר, וז"ש כי אין לה' מעצור, וא"כ אין הבדל שיושיע ברב או במעט

ולה כזאת הרחוקה מן הטבע, שישליך נפשו מנגד במקום שהסכנה גלויה ז( ויאמר לו. נושא כליו הבין כי א"א שיתעורר לפע)

וידועה, אם לא בשכח אלהי מניע אותו ומעורר את לבו בל יפחד, וע"כ אמר עשה כל אשר בלבבך, כי הלב הוא החוזה האלהי 

חזא, וא"כ נטה לך, ר"ל שיטה בענינים גדולים כאלה, ואיש הרוח יוכל לסמוך על חזיון לבו בזה, ואף על גב דהוא לא חזא מזליה 

 :אל הצד לרדת מן הסלע אל בין המעברות, ואני הנני עמך, הגם שלבי אינו רואה את כל מאומה, הנני כלבבך

י( איך סמך יהונתן על דברים כאלה, להשליך נפשו מנגד -י( השאלות )ח  -ח ) ?: 
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פאת עצמו, כ"א מפאת ההשגחה האלהית אם תדבק בם, ויאמר. כבר פי' מהרי"א כי באמת הנסיון הזה לא היה מוכרח ומחויב מ

והבחינה היתה בזה האופן, כי אולי הפלשתים לא יאמרו הדבור ההוא עלו עלינו, וגם לא יאמרו דמו עד הגיענו אליכם, והיה אפשר 

דבר רק יצאו שיאמרו באו הנה או קרבו אלינו או לכו ונלחמה או כיוצא מהדבורים האלה ממה שהדמיון סובל, או לא ידברו 

לקראתם. ולכן היתה הבחינה שאם הם ידברו כאותם הדברים והמלות עצמם אשר אמר יהונתן, אין זה כי אם מפאת ההשגחה 

האלהית שישים הדברים בפיהם ורוח ה' נוצצה בם להודיעם את אשר יעשון, והיה זה ממדרגת רוה"ק ולכן בחר בזה, וכמו שנאמר 

ה ידברו ואחר תחזקנה ידיךבגדעון )שופטים ז, יא( ושמעת מ : 

יא( ויאמרו פלשתים. ספר להגדיל האות כי הם לא טעו שהם אנשי חיל עד יתיראו מלרדוף אחריהם, כי אמרו שהם יהודים רכי )

 :לבב אשר בחורים התחבאו, ובכ"ז לא ערב לבם לרדת ולרדוף אחריהם, רק

יב( ויאמרו עלו עלינו. שזה אות כי נשתה גבורתם לפני יהונתן ושומה בפיהם ונודיע אתכם דבר, כי זה עצמו הוא הודעה אלהית )

 :'כי נתנם ה' ביד ישראל. ולכן אמר עלה אחרי וכו

משחית חרדויג( השאלות )יג( הלא אנשי המצבה ראו שהם שנים ואמרו הנה עברים יוצאים מן החורים ואיך פתאום המצב וה) ?: 

ויעל יונתן. זה היה מעזר ההשגחה שלא סבב את שן הסלע ללכת על הדרך, כי שם עמדו אנשי המצבה נכונים וצפופים אל פני 

הדרך, ולא היה מסתבב אימה וחרדה. אבל יהונתן עלה על שן הסלע והגיע באמצע בין אנשי המצב ובין המחנה ושם התחיל 

ן בצד הדרך לא ראו צר ואויב, ובמקום שעלה יונתן היו מפוזרים כעשרים איש בחצי מענה, להכות, עד שבמקום שהיה המצב נכו

 :משא"כ אל פתח עינים אל אם הדרך עמדו המצב והמשחית נכונים

טו( ותהי. ועי"כ נתהוה חרדה במחנה בשדה ובכל העם, ואח"כ המצב והמשחית חרדו גם המה, כי אם היה בא לעומת מקום המצב )

ים, כי היו רואים כי שנים המה, אבל בבואו באמצע בין המצב ובין המחנה ושם הכה חשבו המחנה שכבר נפל המצב לא היו חרד

והמשחית אחר שהניחום לעבור מגבולם והלאה, ועי"כ חרדה המחנה, ומתוך חרדת המחנה חרדו גם המצב עד שרגזה הארץ בכלל. 

ית, רק ה' הפיל עליהם פחד וחרדהומבאר כי באמת ותהי לחרדת אלהים, לא היתה חרדה טבעי : 

טז( ויראו כו' והנה ההמון נמוג. כי המחנה כ"ז שעומדת על דגלה וסדרה, היא קשורה באגודה אחת איש באחיהו ידובקו, ונקראת )

בשם מחנה או צבא או עם וכדומה. אבל עת תתהוה מהומה ביניהם ימוגו וימסו אסוריהם, ואז נקראים בשם המון, על המונם 

ונם, ששם המון מורה על קיבוץ בלתי מסודר כחוקי סדרי המלחמה. וראו כי ההמון נמוג מחבורם, וזה כי וילך והלם, ר"ל ושא

מקצתם הלכו להתרחק הלאה, ומקצתם התקרבו הלום לצד גבעה, כי במהומה הזה יש נבהלו נחפזו לצד הזה ויש ברחו לצד 

לה למלחמהשכנגדו, ובזה נולד ספק אם זה בריחה או הכנה והתח : 

יז( ויאמר שאול. רצה לדעת סבת ענין זה מצד שידע מי הלך מאתם וגרם הרעש שמה, וראה כי לא נפקד איש רק יונתן ונושא )

 :כליו, אשר רחוק שאלה יולידו מהומה גדולה כזאת

וכו'. ר"ל כי מעת חרב יח( ויאמר שאול. ולכן רצה לדרוש באורים ותומים מה סבת הדבר ומה הדבר הזה: כי היה ארון האלהים )

משכן שילה לא היה מקום קבוע לארון, והיו מוליכים אותו ביום ההוא, ר"ל בעת ההיא עם בני ישראל בכ"מ שהתקבצו, ולכן בעת 

 :הלכו הגלגל לחדש שם המלוכה הביאו הארון עמם, וכשיצא שאול משם אל הגבעה הוליכו עמו

שמה )המון זה שם המקרה על ההמיה וקול ענות( עד ששמעו קול מפלתםיט( וההמון. ר"ל בתוך כך נתרבה ההמיה והרעש ) : 

כ( והנה היתה. ר"ל התלוו אל נצוח שאול ג' ענינים, א[ שע"י המהומה היתה חרב איש ברעהו) : 

כא( ב[ והעברים. שישראל שגרו בצד מערב ארץ ישראל בערי פלשתים היו לפלשתים כאתמול שלשום, נכנעים תחתם, וגם עלו )

במחנה סביב, ר"ל עמדו סביבות המחנה להספיק צדה וצרכיהם, וגם המה נהפכו עתה להיות עם ישראל אשר עם שאול,  עמם

 :לעזרם
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כב( ג[ וכל איש ישראל המתחבאים וכו'. ועל כולם) : 

עברה כג( ויושע ה' ביום ההוא. כי עקר התשועה היתה השגחיית: והמלחמה עברה את בית און. ר"ל כשבאו לבית און כבר )

 :המלחמה, ר"ל פסקה, כי מאז נפוצו הבורחים והיו נסים לא לוחמים

כד( ואיש ישראל נגש. ר"ל שאול ראה בבואו לבית און שהעם הפסיקו מן המלחמה, כמ"ש והמלחמה עברה, וחדלו מלרדוף אחרי )

ו בנפש חפצה כעם חרף נפשו צריהם, וזה בא מטעם כי איש ישראל היו נגשים ומוכרחים ביום ההוא אל המלחמה, ר"ל לא לחמ

למות בעבור חפשיותו וארצו, רק היה אצלם כנגישה ששאול לחץ אותם לזה ע"י שהתגרה עם פלשתים, ולכן עת מצאו מנוח 

מאויביהם רצו לנוח מן המלחמה אשר הלכו אליה מתוך ההכרח. ולכן ויואל שאול, השביעם באלה בל יאכלו לחם למען יקום גוי 

א היו מתענים ביום ההוא כמו שהיה דרכם בכל עת צרה, ועתה כי נושעו הותר להם לאכול ע"פ הדין, וגזר אויביו, וכפי הסבר

שאול בל יאכלו כי עוד אין התשועה שלמה עד ישית אויביו הדום לרגליו. והנה שאול דבר באלתו ארור האיש אשר יאכל לחם, 

טעימת לחם מעט, ולא על אכילת דבר שאינו לחם כמו פירות ויש סברא שלא גזר רק אכילת לחם שהיא סעודה כראוי, לא על 

וכיוצא, כי באר הטעם כדי שינקם מאויביו, ר"ל שלא יפנו אל הכנת סעודתם ולא ירדפו אחר האויב, וזה רק בסעודה קבועה 

. ויש סברה שמתאחרים בהכנתה ואכילתה, לא על טעימה ואכילת מיני פירות שהיא אכילת ארעי, שלא יתבטלו בזה מן המלחמה

שהיתה גזרתו גזירת תענית, שיתענו כל היום כדי שזכות ענוים ותשובתם תועיל אל שינקמו מאויביהם. וישראל החמירו על עצמם 

 :בשני ענינים, א[ ולא טעם כל העם לחם, אף טעימה בעלמא

להכו( מה החידוש שלא טעם העם לחם ולא מן הדבש, האפשר כי יעברו על הא -כה( השאלות )כה ) ?: 

 :ב[ וכל הארץ באו ביער ויהי דבש על פני השדה. הגם שדבש אינו בכלל לחם

כו( ויבא כו' והנה הלך דבש. ר"ל הגם שהדבש הלך ולא היה שום עכוב לא בלקיחתו ולא באכילתו, ובכ"ז ואין משיג ידו אל פיו. )

 :וזה היה מפני כי ירא העם את השבועה, והחמירו על ספיקה

שיונתן היה לו שלש התנצלות, א[ שלא שמע בהשביע אביו, והיה שוגג. ב[ וישלח את קצה המטה וכו', והיה רק  כז( ויונתן. ספר)

טעימה קצת, שזה ספק אם גזר ע"ז כנ"ל. ג[ ותארנה עיניו, כי חשכו עיניו מחמת בולמוס רעבון, ועי"ז שב אור עיניו, ובזה במקום 

 :שאחזתו בולמוס היה מותר לאכול ע"פ הדין

כט( למה אמר האיש ויעף העם? ותשובת יהונתן אינה מספקת ע"מ שעבר על האלה -ח( השאלות )כח כ) ?: 

ויען וכו' ויעף העם. האיש הזה הוכיח לו שלא היה טעם הגזרה שלא יתאחרו בהכנת הסעודה, שלפ"ז לא גזר רק על אכילת לחם 

יה יותר שיאכלו ויחליפו כח לרדוף. ובודאי היתה כוונתו על בקביעות, כי הלא בהפך עי"ז העם עיף מלרדוף אחרי האויב, וטוב ה

 :העינוי והצום לשם ה' הנותן ליעף כח והמושיע, וא"כ גם הטעימה אסורה

כט( ויאמר יונתן. השיב, א[ על הגזרה עצמה שלא ידעה עד הנה עכר אבי את הארץ, שלא טוב עשה בגזרה זאת. ב[ ראו נא כי )

. ג[ כי הוא החזיק ששאול גזר זאת כדי שלא יתבטלו באכילתם מרדוף אחרי האויב, ואמר הנה עכר ארו עיני, כי היה לו בולמוס

אבי את הארץ, כי באמת לא הטיב להשיג מבוקשו באלתו זאת, ונהפוך הוא ראו כי ארו עיני כי טעמתי מעט דבש הזה, ואם המעט 

 :הזה חדש כחי ואור עיני

ם משלל איביו אשר מצא, שהיו כגבורים בוסים בטיט חוצות, ואמר כי לא היו מתבטלים ל( אף כי. וכ"ש לוא אכול אכל היום הע)

עי"כ כי היה אוכל מן השלל אשר מצא מזומן לפניהם, הלא השלל רב ומוכן לאכל: כי עתה וכו'. ר"ל והגם שהיו מתבטלים אז בעת 

ום בעת האכילה היו מרויחים עתה לטרוף זרוע אכילתם, הלא וכי עתה לא רבתה מכה בפלשתים, בתמיה, ומה שהיו מפסידים הי

 :אף קדקד

לא( ויכו וכו' אילנה. שהיה בחלקו של דן בגבול א"י למערב בתחום פלשתים, ושם עיפו) : 
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לב( וישחטו. פי' רבותינו שהקדישו הכל שלמים והם אכלו לפני זריקת דמים, וז"ש וישחטו ארצה, בלא מזבח בנוי: ויאכל כו' על )

דם קיים )כמו )שמות לד, כה( לא תשחט על חמץ דם זבחי(הדם. בעוד שה : 

לג( בגדתם. בקדשים: גלו אלי היום אבן גדולה. להיות במקום מזבח) : 

לד( ושחטתם בזה. במקום הזה קרוב למזבח, שיזרקו הדם תיכף) : 

חיטה שהכינהו למזבח, רק לא לה( ויבן. מן האבן הזה בנה מזבח, כי אתו החל לבנות, ר"ל אחר שהחל לבנות אותו בעת תחלת הש)

 :בנאו כראוי מפני חפזון העם, לכן גמר בנינו אח"ז שיהיה מזבח בנוי ומשוכלל

לו( ויאמר שאול. חשב כי הם מנוצחים בהחלט וא"צ רק לבוז השלל ולמחות יתר הפלטה, וע"כ לא שאל באורים ותומים: ויאמר )

נקרבה לשאול בה הכהן. השיב מי יודע אם לא נתאספו שנית בעריהם, ולכן ': 

לח( במה היתה החטאת הזה היום. ר"ל שא"א שהיתה החטאת בזמן העבר, אחר שעשה להם נס ותשועה כיום הזה, וע"כ שנולדה )

 :איזו חטאת היום, אחרי הנס

לט( כי אם ישנו ביונתן. הגם שהוא היה אמצעי אל התשועה: מות יומת. כי כפי שדבקה בו ההשגחה כן יגדל החטא שעשה )

להעלות חמת ה', כי יגדל החטא לפי מעלת החוטא ולפי קרבתו אל האלהים. והרמב"ן דעתו שזה נכלל במ"ש )ויקרא כז, כט( כל 

ש כח ביד ב"ד לגזור חרם והעובר עליו חייב מיתה, כמו שהיה בחרמו של יהושע חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת, שי

 :)יהושע ז(, ובחרם שנהרגו בני יביש גלעד בגבעה )שופטים כא(

ל(, אחר שראה שהגורל עלה עליו כי חטא -מג( הנני אמות. יונתן בצדקתו לא אמר התנצלות שאמר )למעלה כט ) : 

ים, א[ גם אם חטא הלא הוא עשה הישועה הגדולה וכו', והעם ימסרו נפשם עליו כמו שמסר מה( היונתן ימות. ואמרו שני טעמ)

נפשו עליהם, ויגינו עליו. ב[ חלילה לאמר עליו שחטא ושיפול אף אחד משערת ראש נזרו ארצה, אחר כי עם אלהים עשה היום 

צו עליו שהיה שוגג ושלא אכל לחם רק טעם דבש, הזה ודבקה בו ההשגחה האלהית, איך יצוייר שיחטא ואשם בזדון, ובודאי המלי

ולא נחשב לו חטא רק לפי מעלתו שעם אלהים עשה היום הזה והקב"ה מדקדק עמו כחוט השערה לעשות לו שגגות כזדונות, ולא 

 יתחייב מיתה כעובר במזיד. אמנם נשאר הקושיא מדוע לא נענה שאול אחר שיהונתן היה שוגג, וכתב מהרי"א שעקר מה שלא

נענה היה בחטאת עצמו על שעבר את פי ה' בגלגל, ולפי שהתשועה הזאת לא היתה ע"י שאול ובזכותו רק ע"י יונתן וזכותו, לכן 

לא השיבו כששאל אם ירדוף אחרי פלשתים, להראות שאינו חפץ בו וברדיפתו. והוא חשב שהיה בסבת האכילה, ושאל על 

ר האוכל, כי ע"ז השיב, רק בעבור שאול, עכ"ד, והוא דוחק מבואר. והעקר שה' האוכל, לכן השיבו ה' כדי שידע שלא קצף בעבו

חשב לצדיק כזה אשר דבקה בו ההשגחה, השוגג כזדון, כי אחר שנגלה לו שעבר על החרם היה לו להשתדל אצל אביו שישאל על 

לחמה הזאת יכול להתחרט חרטה נדרו ויעקר הנדר למפרע, בפרט כי אמר עכר אבי את הארץ, ובנדר כזה שלא הועיל בזה למ

דמעיקרא, וע"י שעלה עליו הגורל שאל שאול על הנדר. וי"ל שזמ"ש ויפדו העם את יונתן, שהשתדלו ששאול התיר לו את נדרו, 

והיה לו פתח חרטה ע"י שאמרו העם היונתן ימות. ובמדרש ויפדו העם נתנו משקלו זהב ופדאוהו, ר"י ור"ל, ר"י אמר וכי לחם 

דבש אכל, ר"ל אמר וכי אכל והלא מטעמת טעם. והם שני הטעמים שהזכרתי למעלה אכל והלא : 

מז( ושאול לכד המלוכה. כי בעוד פלשתים מושלים בישראל לא היתה מלכותו חזקה כ"כ: ובכל אשר יפנה ירשיע. פי' בכ"מ )

 :שרצה לפנות מי שרוצה להרשיע ולהרע לישראל, לחם עמו ונצחו

ר כל המלחמות, ספר גם מלחמת עמלק שבו עשה חיל, פי' קבץ חיל רב מישראל: ויצל. כי לא החרים את מח( ויעש חיל. יען ספ)

 :'כולם, כי היתה כוונתו רק להצילם מיד שוסיהם בהוה, לא למחות את שמו בעבור העבר, כמצות ה

ונודע שמו בלא"ה, כ"כ רי"א מט( וישוי. הוא אבינדב הנזכר לקמן ל"א ובדה"א ט'. ולא חשיב איש בושת, שהיה מלך אח"כ) : 

נא( וקיש. ר"ל איך היה אבנר דוד שאול, כי קיש ונר היו בני אביאל אחים מן האב, ובן אביאל מוסב גם על קיש) : 
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 מלבי"ם שמואל א פרק טו

 א( השאלות )א( מה נשתנה עמלק מכל אויבי ישראל אשר הרעו והצירו להם ורק עליו צוה למחות את שמו? ובמה היה חטא)

 :?שאול גדול כ"כ והוא נלחם בעמלק והכריתו

אתי שלח ה'. בספור הכתובים יבואו ג"כ אחת לאחת הטעמים שלא קבל ה' תשובת שאול ולקח המלכות ממנו, ולא כן דוד שחטא 

ונסביר  ג"כ ונמחל לו. וטעם א' כתב העקרים )פכ"ד מאמר ד( כי חטא שאול היה בעניני המלוכה, וחטא דוד לא היה בענין המלוכה.

ע"י משל, שני סופרים שחטאו, א' זייף שטרות והשני גלה ערות בשר, שהדין הוא שזה השני ילקה וחוזר לאומנתו, והראשון 

שחטא באומנתו יפסל מלהיות סופר. וכן דוד חטא באשר הוא אדם, לא באשר הוא מלך, ושאול חטא במצוה שנצטוה בה מצד 

נו, כמו ששלמה שחטא ברבוי נשים שהיא מצות המלך נקרע מלכותו, ויהוא ששמר מה מלכותו, לכן היה הדין שתלקח המלכות ממ

שנצטוה בעניני המלכות להשמיד בית ירבעם, בני רבעים ישבו לו על כסא ישראל אף על פי שחטא בשאר עבירות. וז"ש אותי 

חתי למשחך כן נשלחתי אליך שלח ה' למשחך למלך, כאומר דע כי מצוה זו היא משתלשלת ממה שנמשחת למלך, וכמו שנשל

 :'בשליחות הזאת, שזה יהיה בחינה אל קיום המלכות בידך, ולכן עתה שמע לקול דברי ה

יח( זכור את אשר  -ב( כה אמר ה' צבאות. הנה התורה בארה בטעם מצות מיחוי זכר עמלק כמה טעמים, כמ"ש )דברים כה, יז )

יזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים. ר"ל כי כל עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך ו

עורכי מלחמות יהיו באחד מחמשה פנים, א[ או שילחם על ארץ לכבשה להגדיל את ארצו, וזה היה בדרך, כי לא היית אז בארץ 

ועוג, וזה היה בצאתכם ממצרים, נושבת. ב[ אם יקרב עם אל גבול ארצו ילחם עמו מיראתו פן יעבור בגבולו, כמו מלחמת סיחון 

שהייתם רחוקים מארצו. ג[ מחמת איזה מריבה ומשטמה שיש בין שני העמים הלוחמים, אבל הוא קרך בדרך, דרך מקרה, ולא היה 

לו דבר עמך. ד[ להראות גבורתו ותקפו להיות לו לשם, אבל הוא זנב כל הנחשלים ואתה עיף ויגע, בענין שלא כיון להראות כח 

ה[ בעבור הדת, שחושב שה' ירצה מעשיו שיכחיד אומה הבלתי מאמנת בדתו ואלהיו, והוא לא ירא אלהים. בענין  בקרב.

שמלחמתו לא היה לה שום סבה מן הסבות שבעבורם יתגרו מלחמות, רק הסבה העצמיית היתה כמ"ש המפרשים, א[ מחמת 

שעשה אז בים ובמצרים, רצה ללחום בם ולהראות שאין הכפירה באלהים, ויען שאז שמעו עמים ירגזון מהאותות והמופתים 

ביכולת ה' להושיעם, עד שעקר מלחמתו היתה נגד ה'. ב[ נגעה שנאתו על ישראל מצד אבותיהם ומשטמת עשו )שהיה עמלק 

חמות מזרעו( אל יעקב. ולכן צוה ה' למחות זכרו. ופה לא תפס רק שני טעמים, אשר שם לו בדרך בעלותו במצרים, כי רוב המל

יהיו בעבור הארצות, והוא או לכבוש ארץ, שנגד זה אמר בדרך, או שלא יכבשו ארצו, שנגד זה אמר בעלותו ממצרים. ור"ל שלא 

היה דרך מלחמה כנהוג, רק דרך כפירה נגד ה', ומשטמת נצח נגד צור מחצבתם הנשמר בלבם דור דור, כמ"ש )שמות יז, טז( 

 :מלחמה לה' בעמלק מדר דר

ך והכיתה. ומפרש איך יכה אותם, א[ הממון והקנינים והחרמתם כו', בל תהנו מהם. ב[ הנפשות, ולא תחמל עליו, רק ג( עתה ל)

והמתה מאיש וכו', מוסיף והולך, שהאשה חלושה מהאיש, ואחריהם גם העולל הקטן, ואף היונק שדים שחלוש יותר. ואחריהם 

ועד חמור, והחמור פחות בשווי מן הגמל. והנה מ"ש ולא תחמול עליו ולא הבעלי חיים משור ועד שה, ואף הבהמות טמאות מגמל 

 :'אמר ולא תחוס או ולא תרחם עליו, יבואר בפסוק ט

ד( השאלות )ד( מה רצה במ"ש וישמע את העם) ?: 

שצוה וישמע. גם זה הוצעה להגדיל חטא שאול, בל תאמר שהיה ירא את העם כמו שהתנצל אח"כ, כי הוא השמיע את העם, ר"ל 

להכריז מאמר הנביא וכל פקודתו, ובודאי לא היו עומדים נגדו אם היה מוכיחם בל יעברו על דברי נביא. וכן בל תאמר שחס על 
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השלל מפני עניו שהתאוה אל השלל הרב, כי פקדם בטלאים, שכ"א לקח טלה מצאן המלך ועי"כ ידע מנינם, וזה ראיה על רוב 

 :עשרו

רב בנחלה( השאלות )ה( מה פירוש וי) ?: 

ויבא וכו' וירב בנחל. באשר אין מחוקי המלכים לתגר מלחמה בלא איזה עלה, כענין )שופטים יא, יב( מה לי ולך כי באת אלי 

להלחם בארצי, בקש שם מריבה בנחל שלפני ערי עמלק, ששאול אמר שהנחל והבקעה שייך אליו ועמלק רב עמו ע"ז עד שזה היה 

קיים המצוה כראוי, שלא היה לו לבקש רק סבה מפני שה' צוהו, וכמ"ש דוד )תהלים קלט, כא(  עלת המלחמה. וגם זה מורה שלא

 :הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט, לא ריב אחר אשר לא לה' הוא

יפך ו( ויאמר שאול אל הקיני. בנחל הזה היה הקיני רועה צאנו, כי הם היו שוכני אהלים, א"ל שיסור ממקום המלחמה: פן אוס)

עמו ועתה עשיתה חסד. וזה הפך מעשה עמלק שנלחם בם, ולא יהיה מקרה אחד לצדיק ולרשע: )פן אוסיפך. הפעיל מנחי פ"א, כמו 

 :)ירמיה מו, ח( אובידה עיר(

ט( ויחמל שאול. פה באר הטעם השני מדוע לא נתקבלה תשובתו של שאול, כי יש הבדל בין הפעלים הנרדפים, חמל, חוס, רחם, )

במק"א, שהרחמים לא יהיו רק מאדם לאדם בעבור שקצרה נפשו לראות באבדן איזה אדם או בצרתו, והחמלה והחוסה  כמ"ש

תמצא על כל דבר. וההבדל ביניהם, שהחוסה תהיה מצד צרכו אל הדבר, כמו שחס אדם על ממונו וכליו באשר הם קנינו, והחמלה 

לו שאין ראוי להשחית הדבר ההוא וקיומו טוב יותר. והנה לא הזהירו ה' תהיה גם על דבר שאין לו תועלת ממנו, רק ששופט בשכ

בל יחוס או בל ירחם על עמלק, כי אלה מתכונות נפשיות, שהגם שיקיים מצות ה' בכ"ז יצוייר שיעורר רחמיו ויכאיב לבו במיתת 

ענין מחשביי, שחושב שאין מן הראוי  ילדים רכים, או יחוס וידאב לבו בהשחיתו השלל שהיה יכול להנות ממנו. אבל החמלה הוא

והיושר להשחיתם ושלא בצדק צוהו הנביא דבר זה, זה עון פלילי, כי רוצה להתחכם נגד ה', וע"כ צוהו בל תחמול עליו, ר"ל אל 

תחשוב מחשבה שראוי לקיימו ושלא להשחיתו. ובאמת בזה נכשל שאול שחמל על אגג ועל מיטב הצאן, ובזה הראה כי האמונה 

ופפת בידו, שאל"כ לא היה חושב שראוי לחמול על אויבי ה', וע"י מחשבתו זאת חטאו גם בפועל ולא אבו החרימם. וספר מתר

שחמל על מיטב הבקר והמשנים שהם הבינונים, שהם שניים במדרגה להמיטב, וכן על מיטב הצאן והכרים, שהם צאן השמנים 

ת, ורק הזבורית החרימושהם ג"כ אחרי המיטב, באופן שהשאירו עדית ובינוני : 

יא( נחמתי. כ"מ שבא התנחמות אצל ה' שמתנחם על פעולה שעשה, הוא ביטול הפעולה לגמרי, כי קיום כל דבר תלוי בחפץ ה' )

ורצונו, וכשמתנחם על הדבר הרי הוא כאילו לא היה, כמ"ש )בראשית ו, ז( כי נחמתי כי עשיתם, וזה יבא בגז"ד שאינו מקוה עוד 

ובאר הטעם כי שב מאחרי, הוא מה שחטא במחשבה, שהיה מיעוט אמונה בדברי ה' ע"י נביאו, שחטא הכפירה גרוע  על התשובה.

 :'מחטא הבא ע"י תאוה או תכונה נפשיית. וגם בפועל, ואת דברי לא הקים וכו

מלחמה זו: ויסב. ושמן הכרמל יב( והנה מציב לו יד. הציב ציון לאות על נצחון זה ועליו צורת יד, ציון ידו החזקה אשר הראה ב)

 :'סבב דרכו אל הגלגל לזבוח שם לה

טו( אשר חמל העם. התנצל בשני דברים, א[ מצד הפועל, שהעם חמל ולהם יתיחס מעשה זאת. ב[ מצד התכלית, שלא כוונו )

יו שחשב שדבר זה לשלול שלל, רק למען זבח זבח. והראיה כי היותר שאין ראוי לזבח החרמנו. ובלשונו גלה גם פרי מחשבות

להחריב את הכל אינו ראוי וישר, וע"כ אמר כי חמל העם )כנ"ל ט(, רק שייחס זה אל העם. והנה בזה יש טעם ג' שלא נתקבלה 

תשובתו, כי מתנאי התשובה היא החרטה והווידוי, והוא לא התחרט, כי לא הכיר חטאו כלל ולא התודה, כי הכחיש והתנצל בדברי 

 :שקר

שזה עצמו מה שמכחיש חטאו הוא עון גדול כמ"ש )ירמיה ב, לה( הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי, לכן א"ל  טז( הרף. אחר)

 :'הרף, שים יד לפה ואגידה לך וכו
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יז( הלוא. נגד מ"ש כי חמל העם, כאילו לא עצר כח נגד העם, א"ל הלא כו' ראש שבטי ישראל אתה, ועקר המעשה תתיחס אליך. )

יית ירא מהם, כי וימשחך ה' למלך, אינך כמלך הנבחר מהעם אשר ימשך אחר דעתם, כי ה' משחך: וישלחך. ונגד וגם אין לומר שה

מ"ש שרצה להקריבם לקרבן, הלא היה לך לחשב בחינת השולח שהוא ה', ובחינת השליחות שא"ל לך והחרמתה את החטאים וכו', 

לותם אתם, ור"ל שכל שתהיה הפעולה גדולה יותר כן יותר ראוי ולא היה ראוי לך לשנות בו דבר, כי התנה שתלחם בו עד כ

לדקדק בכל פרטי עשייתה, והפעולה תגדל אם מצד עצמה, אם מצד המצוה, או מצד הפועל, ושלש אלה נקבצו באו בפעולה הזאת, 

ו'. ובפרט שפעולה זו נגד הפועל אמר הלא ראש שבטי ישראל אתה, ונגד המצוה אמר וישלחך ה', ונגד הפעולה אמר ויאמר לך וכ

 :תנאי אל מלכותך, וז"ש וימשחך ה' למלך כמ"ש בפסוק א'. ומ"ם כלותם, על הפעול. וכפל כלותם אותם, היינו שיכלו לגמרי

יט( ולמה. ונגד זה חטאך משולש, א[ למה לא שמעת בקול ה', המצוה, כי מצות ה' יבדלו ממצות בני אדם שדי אם ימלא תכלית )

ם שלא ידקדק בפרטי המעשים ובאמצעיים, כל שהשלים התכלית די, באשר תכלית מצות בני אדם ידוע. לא כן העקרי המכוון, הג

במצות ה', אשר גם הפרטיים והאמצעיים המה תכליות מכוונות לעצמם, שהוא שישמע בקול ה' כפי מה שצוה בכל פרט ופרט, לא 

עשותם באופנים אחרים, כי אז לא שמע בקול ה' כפי מה שצוהו. יוסיף ולא יגרע דבר, ולא יתחכם כי עמד על תכליתם ויוכל ל

והנה לפי מחשבתך שהתכלית הוא לנקום בעמלק ולהשחיתו, כבר מלאת המצוה כפי דעתך. אבל באמת מי עמד בסוד ה', ואם 

ך לשנות חסרת אף שמץ מנהו מפרטי המצוה לא עשית מצוה כלל, ועז"א למה לא שמעת בקול ה'. ב[ מצד הסבה שהניעה אות

דבריו, שהוא ותעט אל השלל, למען בצוע בצע, וזה גרעון גדול בהפועל, כי יצר חמדת הרכוש הטה לבך ממצות ה'. ג[ ותעש הרע 

בעיני ה', שבזה הפעולה בכללה פגול היא לא תרצה, כי המגרע ממצות ה' לא יחשב שעשה עכ"פ חלק מן המצוה, רק גם הקצת 

ניו, כמו מי שילבש ג' ציציות וג' פרשיות בתפילין, שהיא עבירה שעבר על לא תגרע, ולא קיים שעשה הוא רע בעיני ה' ועון בעי

 :מצוה כלל

כ( ויאמר שאול. שאול עמד על דעתו ויתוכח על דבר שמואל, אם במ"ש שלא קיים מצות ה' כלל ע"ז השיב כי הלא קיים עקר )

ר, בין באמצעיים ועז"א אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר המצוה לפי תכליתה שהיה להשחית את עמלק, ובזה לא שינה דב

שלחני ה'. בין תכלית המבוקש, כי ואביא את אגג, שזה סימן הנצחון הכללי שתפשו את מלכם חי להמיתו בארץ ישראל: ואת 

 :עמלק החרמתי. שזה היה תכלית המבוקש

ס אליו רק אל העם, וז"ש ויקח העם מהשלל, וגם זה לא כא( ויקח. ואם על מה שאמר לו כי עט אל השלל, השיב שזה לא יתיח)

 :היה על כוונת הבצע רק לזבוח לה' ולעשות בו מצוה, ובאשר הוא ראשית החרם שראוי שאוצר ה' יובא

כב( ויאמר שמואל החפץ לה' וכו'. מבואר אצלי )בפירוש הספרא )ויקרא א, ג( בפסוק לרצונו לפני ה'( כי יש הבדל בין חפץ ובין )

ון, שהחפץ היא תכונה נפשיית, שיתאוה אל דבר ויחשוק בו מצד תאות נפשו או חשקו אל הדבר, והרצון הוא תכונה מחשביית, רצ

שהגם שאין נפשו חפצה בדבר ירצה בו מצד טוב הדבר ושלמותו מצד היושר והראוי. והנה הבאת הזבחים אינם נרצים מצד עצמם, 

ש )ספרי פינחס, קמג( נחת רוח הוא לפני שאמרתי ונעשה רצוני. ולפ"ז לא נמצא בם רק מצד שבם מקיים גזרת ה' ופקודתו, כמ"

חפץ, כי היה חפץ שלא יצטרך אל הקרבן, רק רצון, שכן רצה במחשבתו שיעשה רצונו. אמנם הדבר שהוא תכלית הזבח שהוא 

נא, יח( כי לא תחפץ זבח ואתנה(.  השמיעה בקול ה', בו חפץ ה' ויחשוק בו מצד עצמו )ועמ"ש בפירוש תהלות בפסוק )תהלים

וז"ש החפץ לה' בעלות וזבחים כשמע בקול ה', ר"ל אחר שהשמיעה בקול ה' שהוא תכליתו של הזבח בו יחפץ ה' מצד חשקו אליו 

והוא נחת רוח לפניו, אולם הזבח הוא רק רצונו, שבו גלה רצונו וע"י יראה האדם כי יעשה רצון בוראו, וא"כ עקר החפץ הוא 

יעה בקול ה' שהוא התכלית, וממילא הנה מבואר כי שמע מזבח טוב, שהשמיעה שהוא תכלית הזבח וה' חפץ בו מצד עצמו, השמ

טוב יותר מן הזבח שהוא רצון סתמי בלא חפץ, ויותר מזה כי גם להקשיב )שההקשבה פחותה מן השמיעה( הוא טוב מחלב אילים 
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לשמוע בקול ה' ומצותיו שבו חפץ ה' כדי להקריב זבחים שתכליתם רק  שהוא המקטר מן הזבח, וא"כ איך החלפת הדבר שלא

 :שישמע בקול ה', לא שבו ימרה פי ה' ובלתי שמוע בקולו. ובזה הראה טעותו מ"ש שלקחו הצאן והבקר להקריב זבחים בגלגל

נוסף על חטאו הקודם, א"ל  כג( כי חטאת. עתה הודיע לו כי במה שהתוכח עם הנביא ויאמר לא פעלתי און בזה הוסיף פשע רבה)

דע כי חטאת קסם מרי, חטאת המרי דומה כחטאת קסם, המרי והסירוב נגד ה' חטאתו שוה עם חטאת הקסם, שעיקר חטאו מצד 

טו( כי )העמים( ]הגוים[ וכו' אל מעוננים ואל  -היותו בלתי תמים עם ה' ועם דברי נביאיו לשאול בקוסמים, כמ"ש )דברים יח, יד 

מעו ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך נביא מקרבך וכו' אליו תשמעון, ולפ"ז במה שמרית נגד דברי הנביא ָחטאת חטאת קוסמים יש

קסם. אבל ואון ותרפים הפצר, שעורו, ואון קסם ותרפים )מלת קסם נמשך לשתים( כן הוא און הפצר, שאם מפציר ומתחזק 

ת הקסם און תרפים, שהוא עובד ע"ז. וכן במה שאתה מפציר להחזיק בדעתו ואינו מודה על פשעו, דומה כאילו הוסיף על חטא

 :בדעתך, חטאך גדול מנשוא, ולכן יען מאסת את דבר ה' וימאסך ממלך, ותוסר מלכותך בעונך

כד( ויאמר וכו' חטאתי. עתה הכיר והתודה חטאו, אבל עדיין התנצל במ"ש כי יראתי את העם, שסבת החטא היתה יראתו את העם )

לעשות נגד רצונם ופחדו : 

כה( ועתה. אחר שיש לי התנצלות שהייתי אנוס בדבר: שא נא. ר"ל נגד מ"ש כי עברתי את פי ה' ואת דבריך, על שעברתי דבריך )

 :שא נא חטאתי, ועל שעברתי פי ה' שוב עמי ואשתחוה לה', ואבקש סליחה וכפרה

כו( השאלות )כו( למה בפסוק כ"ג אמר וימאסך ממלך, ובפסוק כ"ו אמר מהיות מלך על ישראל) ?: 

ויאמר וכו' לא אשוב עמך. כי אין התנצלות הזה מועיל מאומה, ולא תועיל אצל מלך ישראל שמלכותו מן השמים ואין ראוי שיגור 

ר תחלה וימאסך ממלך, שבעבור שמאס דבר ה' אינו ראוי ויפחד מן העם, וז"ש וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל, נגד מה שאמ

למלוכה כלל, וע"ז היה לו התנצלות שהיה אנוס מיראתו את העם, השיב שעכ"פ וימאסך מהיות מלך על ישראל, אינך ראוי 

 :למלכות ישראל בפרטות, שהוא אין לו לירא מאדם ולבטוח בעמו ומן ה' יסור לבו

דברי הרמב"ן( כי הגם שדבר ה' אשר ידבר ע"י נביא לרעה, תוכל להשתנות ע"י תשובה ומע"ט, כח( קרע ה'. מבואר אצלנו )כפי )

בכ"ז אם בא איזה פעולה עם דברי הנבואה לא תשתנה, כי הפעולה תורה על קיום הדבר תיכף. וכן הדבר שינבא לטוב ג"כ לא 

ל שהיא פעולה שנעשית עם הנבואה מורה שאינה ישתנה בשום אופן. וז"ש, א[ קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך, קריעת המעי

גזרה עתידית, רק שכבר נעשית הגזרה היום הזה, באופן שא"א שישתנה הדבר, שכבר יצא אל הפועל ויהי. וז"ש קרע היום, שכבר 

נה מלכות קרע היום ונעשה הגזרה. ב[ ונתנה לרעך, ובזה א"א שישנה ה' את הטוב שיעד לרעך הטוב ממך, בעבור טובו וצדקתו. וה

שאול סרה ממנו תיכף, ר"ל שסר ממנו רוח ה' והוד מלכות, שע"ז אמר קרע היום. ונתינת המלכות לדוד, הגם שלא היה תיכף הלא 

 :היעוד הטוב א"א לחזור

כט( וגם נצח. אומר אל תדמה כי היעוד האלהי דומה כיעוד בני אדם, שלפעמים הוא שקר תיכף שמגזם בפיו להרע ובלבבו לא כן )

דמה, ופעמים הגם שחושב כן לעשות יתנחם אחר כך ולא יעשה, כי ה' הנצחי שמתנאי נצחיותו שלא ימצא בו שום שינוי לא בהוה י

ולא בעתיד, נצח ישראל לא ישקר, באופן שתחשב כי הרע שגזר עליך וקרע מלכותך היום הוא רק גוזמא לא אמת. וכן ולא ינחם, 

ורה שינוי, אם בין במחשבתו לדבורו, אם בין הזמן העתה והעתיד, שלא יצוייר אצל הנצחי בעתיד, על הטוב שיעד לדוד, כי כ"ז מ

 :הבלתי משתנה. ועז"א כי לא אדם הוא להנחם, שההתנחמות לא תצוייר רק אצל האדם המשתנה, לא אצל השם יתברך

האופן הנ"ל לבקש סליחה וביטול ל( ויאמר חטאתי. הכיר שנית כי אין תרופה לחטאו, אולם בקש הגם שלא תשתחוה עמי על )

 :הגזרה, עכ"פ עתה כבדני נא וכו' ושוב עמי והשתחויתי מפני הכבוד

לב( מעדנת. שהלך בשמחה ובתענוג: ויאמר אכן סר מר המות. )מר מלשון לא יחליפנו ולא ימיר )ויקרא כז, י(, וכן והנה לשלום )

י' שם(. ר"ל הנה סר ממנו תמורת המות, כי עד עתה נתנו לו חיי הבוז מר לי מר )ישעיה לח, יז(, שמר הא' מענין תמורה כמ"ש בפ
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והעבדות חליפות המות, וזה קשה מאד בעיני השרים יותר מן המות, ועתה סר החליפין הזה, ולכן בחר שם מר שמורה גם על 

 :מרירות, כי חליפים האלה מרים מן המות, ולכן שמח על מיתתו

אתה רוצה יותר במות, והיה ראוי שלא אמיתך למען תשאר בחיים המרים ממות, אעשה זאת לג( כאשר שכלה. השיב לו, הגם ש)

בעבור אמך שיהיה לה מדה כנגד מדה, כמו שחרבך שכלה נשים בהרגך בניהם השבויים אצלך, והיו אמותיהם שכולות, כן אמך 

חייםתהיה עתה שכולה יותר מנשים האלה, במה שאמית את בנה, שהיא היתה רוצה שתשאר ב : 

 

 מלבי"ם שמואל א פרק טז

א( עד מתי אתה מתאבל. יאמר, האבלות המתמיד יהיה, או בעבור גודל מעלת הדבר הנאבד עצמו, והלא אני מאסתיו ממלך על )

ישראל, ואין בו חשיבות. או בעבור שלא נמצא דבר אחר תמורתו, עז"א מלא קרנך וכו' כי ראיתי בבניו לי מלך. ואמר מלא קרנך 

כי שאול נמשח בפך ולכן לא נמשך מלכותו, כי סבת בחירתו היה מפני רצון העם, וע"כ בחר איש גבוה קומה שימצא חן בכנוי, 

בעיני העם, אבל דוד נמשח בקרן ובשמן הקדש, כי אז בא העת שימלוך מלך יושב על כסא ה' ומרוצה לה', לא המרוצה לעם בלבד, 

שעליו רמזה חנה בתפלתה )לעיל ב, א( רמה קרני ולא רמה פכי, כדברי חז"ל.  וז"ש מלא קרנך המיוחד לך למשוח מלכות קיים,

ועז"א לך אשלחך, לא כמו אצל שאול שסבב שהוא יבא אצל הנביא, רק אתה תבא אליו בשליחות ה', וז"ש כי ראיתי בבניו לי מלך 

םהמיוחד לי לא לעם בלבד, וכמ"ש בספרי )בהעלותך, צב( כל מקום שנאמר לי קיים לעול : 

ג( איך התירא שמואל ללכת ולא בטח בה' כי יצילהו, ושלוחי מצוה אינן נזוקין, בשגם שכל הנביאים לא פחדו  -ב( השאלות )ב )

מלכת במקום סכנה כי ידעו שה' ילחם בעדם, כמו שהיה במשה שהלך אל פרעה ולא ירא, וכן יתר הנביאים? ולמה לא השיב לו ה' 

יה )ירמיה א, ח(? וכי לא יכול שמואל בעצמו לעשות תחבולה זו לקחת עגלת בקר בידו וכו'? אל תירא כי אהיה עמך כמ"ש לירמ

ולמה א"ל עגלת בקר תקח בידך וכו', למה יוליך העגל בידו דרך רב, הלא די אם שם יקח עגל ומריא? ומ"ש ואנכי אודיעך את 

ל אנכי אודיעך את אשר תמשחאשר תעשה אין לו באור, הלא כבר הודיעו מה יעשה שימשח שם מלך, והול" : 

איך אלך. לא שהיה שמואל מתירא, ולא שהיה בלתי בוטח כי ה' השולחו יצילהו, כמו שכל הנביאים לא חדלו מלכת במלאכות ה' 

מפני יראת בשר, רק כי הנביא יסמך על הנס בעת שיודע כי הנס מקושר עם שליחותו, כמו שהיה בשליחות משה וירמיה שהלכו 

ובטחו על הנס, באשר היה זה בכוונה האלהית שינצלו עפ"י הנס למען יכירו עמים ולמען יכירו ישראל כי הוא שליח במקום סכנה 

ה' וכי ה' על ימינו בכחו הגדול, וא"כ לא היה הנס לצורך השליח רק לצורך השליחות. וכן ]אם[ היה ה' משלחהו על זה האופן 

מתירא כי היה נכון לבו בטוח כי יצילהו ה', אבל אחר שפה לא היה הכוונה  שילך בפרסום וימשחהו לעיני כל ישראל, לא היה

שילך בפרסום ושיחזק שליחותו ע"י נס, וא"כ אם יודע לשאול במקרה וירצה להרגו וינצל בנס, לא יהיה הנס לצורך השליחות 

מזכיותיו )תענית כ ב(. ועז"א איך  בכלל, רק יהיה נס פרטי הבא במקרה להצלת שמואל בלבד, ובזה כל העושין לו נס מנכין לו

אלך, שאם ישמע שאול ירצה להרגני, ואצטרך לנס פרטי בעבור עצמי, שזה לא טוב בעיני. וגם יוכל להיות שמ"ש איך אלך הוא 

שאלה לדעת על איזה אופן ילך, אם בפרסום ובדרך הניסיי מהיות זה צורך אל השליחות לחזק מלכות בית דוד, או בצנעה כי אין 

ורך בפרסום ובנס, ובזה הלא אם ישמע שאול והרגני ואצטרך נס מיוחד לצרכי: ויאמר ה' עגלת בקר תקח. באמת גם הנביא היה צ

יכול לשית עצות בנפשו לעשות תחבולה קלה כזאת, רק הצדיק הזה לא רצה להוציא דבר שקר מפיו. לכן צוהו ה' דרך מצוה שיקח 

ר אמר לזבוח לה' באתי, אמת היה בפיו. וז"ש עגלת בקר תקח, ר"ל אני מצוך ע"ז, עגלת בקר בידו ויזבח זבח, באופן שכאש

 :ותקחהו ותקדישהו תיכף, ובזה ואמרת כפי האמת לזבח לה' באתי

ג( וקראת. ובזה לא יהיה שום חשד: ואנכי אודיעך. פי' כי באשר גם בעצה זאת עדן לא תקן, שאם ישוב לאמר לזבח לה' באתי )

הגמור, כי הלא בא גם לתכלית אחר שהוא למשוח מלך, ומה יענה אם ישאלהו אם בא רק לזבח או גם על דבר  עדיין אינו האמת
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אחר, שאז בהכרח ישקר באמונתו. לכן א"ל ה' דע כי עתה אני משלחך רק לזבח זבח, ושם אודיעך את אשר תעשה שליחות השני, 

תדבר אמת מכל צד. ועז"אבאופן שקודם אודיעך זאת, תכלית ביאתך הוא רק על הזבח, ו : 

ד( השאלות )ד( מדוע חרדו זקני העיר גם פחדו פחד, עד שאמרו שלום בואך, כאילו פחדו מאיזה פגע) ?: 

ויעש שמואל את אשר דבר ה'. כי עתה רק זאת היתה מצותו לקחת עגלת בקר: ויחרדו. יתכן כי בבואו לשם ועגלת בקר בידו חרדו 

בית לחם ובא לערוף העגלה בנחל )ולדעת הרלב"ג היתה זאת התחבולה באמת שיקח עגלת  אולי נמצא חלל באדמה הקרובה אל

בקר כדי שיחשוב שאול שנמצא שם חלל באדמה והלך על עגלה ערופה(, ולכן חרדו זקני העיר דוקא, שעליהם מוטל המצוה 

שלום בואך. אם לא באת על דם הנשפך הזאת, כמ"ש )דברים כא, ב( ויצאו זקניך ושופטיך וכו' וכל זקני העיר וכו': ויאמר 

 :בסביבות העיר

ה( ויאמר שלום. לא באתי עבור זה, רק לזבוח לה': ויקדש את ישי. בתוך קרואיו, בל יורגש הדבר) : 

ו( השאלות )ו( אחר שה' אמר לו ומשחת את אשר אומר אליך, למה תיכף כראותו את אליאב אמר אך נגד ה' משיחו טרם אמר לו )

הנבחר, והלא כשראה יתר בניו אמר גם בזה לא בחר ה', וזה ידע ממה שראה שלא אמר לו ה' למשחו עד שהגיע לדוד ה' כי הוא 

שאז א"ל ה' קום משחהו, וא"כ איך היה אצל אליאב בהפך? מ"ש כי מאסתיהו הוא דבר הנמאס מצד עצמו ופחיתות מעשיו, או 

גבי אליאב, שהגם שחז"ל אמרו שנמאס ע"י שהיה כעסן ובזה יצדק דבר שהיה נבחר תחלה ונמאס אח"כ, ושני אלה לא יצדקו 

שנבחר תחלה ונמאס אח"כ ע"י רוע מזגו, אנחנו נבקש הפשט? עוד יפלא איך קרא ישי אל אבינדב טרם שמע מפי שמואל שלא 

שמואל זאת לישי בחר ה' באליאב, והי)ל("ל לספר שאחר שאמר שמואל אך נגד ה' משיחו והשיב לו ה' אל תבט אל מראהו אמר 

 :?ואז קרא אל אבינדב

ויאמר אך נגד ה' משיחו. פי' כשראה את אליאב ולא אמר לו ה' למשחו ידע תיכף כי אינו נרצה אצל ה' )שאל"כ היה מצוהו 

למשחו, כמ"ש ומשחת לי את אשר אומר אליך, וכמו שהיה כשראה את דוד שא"ל קום משחהו(, וחשב שמואל שהסבה לזה הוא 

ת אליאב שפל קומה ובלתי יפה התואר כשאול, וחשב כי לא יבחר ה' רק באיש גבוה הקומה ויפה תואר, שבאמת לא בעבור היו

היה נמצא בכל ישראל איש כשאול, כמ"ש )לעיל ט, ב( משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ולא ידחה ה' את שאול כל עוד שלא ימצא 

שנמשח מכבר עודהו נגד ה', ולא ימאס בו כל עוד שלא ימצא איש  איש כמוהו, וז"ש אך עוד יש תקוה כי משיחו שהוא שאול

 :כמוהו, ובזה התנחם שמואל ורצה להמליץ בל ידחה שאול בהיות שאין בכל ישראל כמוהו

ז( ויאמר ה'. השיב לו אל תבט אל מראהו )של שאול שעליו אמר נגד ה' משיחו(: ואל גבה קומתו כי מאסתיהו. ר"ל את הגבוה )

נרצה אצלי אז, מאסתי עתה )כי המלך ניתן אז לתרעומת העם, היה צריך איש גבוה שימצא חן בעיניהם, לא כן המלך  קומה, שהיה

עתה יהיה מי שימצא חן בעיני האלהים, הבלתי מביט על המראה והקומה(: כי לא אשר יראה האדם. הורה לו כי מה שהאדם רואה 

ם עם האמת, וז"ש כי האמת הוא לא כאשר יראה האדם, ויוכל להיות שהאיש ושופט מי האיש היפה ומי האיש המכוער אינו מסכי

שבני אדם דנים עליו כי הוא יפה תואר ונאה, הוא כעור ומגונה באמת, וכן להפך. והטעם לזה, כי האדם יראה לעינים, ר"ל האדם 

פנימיותו, ולכן יגדרו היופי לפי  שופט על הנאה ויפה מצד ראות החושים, שהם לא יחושו רק חיצ)י(וניות הדבר הנראה, לא

המראה החיצונית אם יהיה הגוף גבוה הקומה יפה התואר והמראה וכדומה, הגם שתהיה צורתו הפנימית הנפשיית מלאה מומים 

ותכונות רעות. לא כן ה' יראה ללבב, הוא לא יביט רק ללבב, על צורתו הפנימית, אם היא יפה בתכונותיה ונאה במדותיה זה האיש 

פה אצלו, הגם שחיצונית האיש שפל הקומה ומכוער המראההי : 

ח( ויקרא. אחר שראה שלא נבחר אליאב) : 

יא( השאלות )יא( איך אמר התמו הנערים, וכי הסתפק בדבר ה' שא"ל כי ימשח אחד מבני ישי) ?: 
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פה פעל שאר בקל, ובנינו התמו. אמר זה דרך תמיהה, כי ידע בהכרח שלא באו כולם. וישי התנצל שדוד שאר מעצמו )לכן בא 

 :תמיד בנפעל(, וזה אם יען כי הוא הקטן. )ע"ד )איוב כט, ח( ראוני נערים ונחבאו(, ואם מצד שהנה רועה בצאן ועוסק במלאכתו

יב( השאלות )יב( מה המעלה שראהו אדמוני וזה )כפי דבר הטבעיים( חסרון מורה על תגבורת הדם ורב החמה, ומ"ש עם יפה )

יפה עינים בוי"ועינים תחת ו : 

והוא אדמוני. פה הראה לו אמיתת מ"ש תחלה כי לא כאשר יראה האדם, כי דוד היה אדמוני שגברה בו האדומה, והוא בטבעו מוכן 

לשפיכת דם, ומצד אחר נראה בו ג"כ רושמים טובים כי היה יפה עינים וטוב רואי, שזה מורה על שהוא חד העיון וטוב המזג כמ"ש 

היה נשאר על ההבחנה האנושית של שמואל היה מחליט היותו בלתי ראוי. אבל ה' יראה ללבב וידע כי מטוב הטבעיים, ואם 

בחירתו יעשה אך משפט וצדקה, ובטבע האדמימות הנטועה בו ישתמש ללחום מלחמות ה' ולהכרית מעיר ה' כל פועלי און, וזה 

צד צדקתו וטוב בחירתו, וז"ש קום משחהו כי זה הוא הנרצה הנרצה בעיני ה' שהגם שנמצא נטיה רעה בטבעו הוא ימשול בה מ

לפני. וכן אמרו חז"ל )ילקוט שמעוני שמואל רמז קכד( כיון שראה שמואל את דוד אדמוני נתירא אמר זה שופך דמים כעשו, א"ל 

זגו ושכלו שע"ז מורה הקדוש ברוך הוא עם יפה עינים, עשו עשה מדעת עצמו, זה מדעת סנהדרין הוא הורג )ר"ל שזה מצד טוב מ

הרושם של יפה עינים(. קום משחהו כי זה הוא, אמר רשב"נ זה הוא בעוה"ז וזה הוא לעוה"ב, ר"ל שהגם שהוא בעוה"ז, והוא 

שנוטה בטבעו לעניני עוה"ז שהאדמוני גובר בו, בכ"ז מטוב מזגו ושכלו ובחירתו הוא בעוה"ב ויאחז צדיק דרכו להשתמש בו 

ן זה הוא הנרצה אצלי. ולפי דרש חז"ל נכון מה שבא מלת עם יפה עינים תחת וי"ו החבורלרצון לפני ה', ולכ : 

יג( וימשח אותו בקרב אחיו. יתכן שאחר שרצה להשפיע עליו ע"י משיחה זאת קדושה וטהרה ורוח גבורה, בחר שיהיה בעשרה, )

אולם הרי"א לא יאבה שהיה המשיחה בפני אחיו,  ישי ושמונת בניו ושמואל, שאין השכינה שורה פחות מעשרה )סנהדרין לט א(.

 :כי היה הדבר בסוד, ויפרש בקרב אחיו כמו מבין אחיו, וכ"פ הרד"ק

יד( ורוח ה' סרה. רוח ה' הוא התעצמות שפע הרוחניות בענין אלהי אשר חל על כחותיו הנפשיות ותלבישהו רוח גבורה, )

יו הבשריים נושאי הכחות הנפשיות יוכנו אל השפע הלז להיותם משכן ותמלאהו רוח חכמה ודעת ויראת ה', ואיש הזה גם כל

הכבוד. אמנם עת יוסר ממנו השפע בחטאו, וכליו יורקו מהרוחניות השוכן בם, ירגיש החסרון הזה וישתומם ויתבהל, ותחת רוח 

 :'הנשגב ישכן בו רוח אחר שחוריי מלא בלהה ועצב דאגה ובעתה, וז"ש ובעתתו רוח רעה וכו

( ויאמרו עבדי שאול. בהיות הרוח השחוריי יסובב לפעמים ע"י הפסד הכלים החיצונים כלי המוח ועורקי הדם, ולפעמים יסובב טו)

על ידי הפסד דמיוני, כמ"ש הרי"א ששאול אחר סר ממנו רוח ה' לא נשאר כיתר האנשים, אבל היה דואג תמיד מהרהר בענשו 

ונתהוה בו חולי המילאנקאלי"א המתהוה משריפת הדם והמרה האדומה, ולפעמים ובהפסד מלכותו בחטאו ומתוך כך נשרף דמו 

יהיה ענין השגחיי שיחול רוח דמיוני על כח נפשו ויתגעש ויחרד תמיד. וכן יתרפא, או ע"י סבה חיצונית על ידי הרקות ורפואות 

והמרגעה. ועבדיו בחרו את המוזיקא שהיא לתקן הכלים הנשחתים, או על ידי סבה פנימית לישר כח הדמיון והמחשבה אל השמחה 

 :תעתיק את הנפש מתכונה לתכונה, ותסיר גם חולי השחורה בשתעתיקהו אל מחשבות אחרות משמחות. ולכן אמרו

טז( יאמר נא אדוננו. )והלא עבדיך לפניך לעשות כל אשר תצוה(: יבקשו איש ידע מנגן בכנור. והנה הם לא בקשו רק שיודע לנגן )

ור, שבזה די אל המבוקש ממנו לנגן בעת הצורך. אמנם שאול מצד תכסיסי מלכותו ראה כי לא די בזה לבד, כי העומד ומנגן בכנ

 :לפני המלך בתמידות בשגם לשיתפעל המלך מנועם זמירותיו צריך שיהיו לו גם יתר חמודות, וז"ש

ש ראו נא לי? ומ"ש אחד מהנערים ראיתי בן לישי יח( מדוע שנה שאול ודייק איש מטיב לנגן? ומה רצה במ" -יז( השאלות )יז )

 :?יודע נגן וגבור חיל וכו', למה ספר כל המעלות האלה ועקר המבוקש הוא שיהיה יודע נגן
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ויאמר שאול וכו' ראו נא לי איש מיטיב לנגן. דייק שיהיה מטיב לנגן, הבקי בחכמה זו ביתר שאת בטוב טעם ודעת, שמתנאו ג"כ 

עשות השירים המעוררים הנפש, והיותו מליץ וחכם לכלכל דברי שיריו וזמירותיו עפ"י החכמה ודעת, שכולל כל המעלות 

יש הראוי לי לעמוד לפני המלךהנחמדות. וז"ש ראו נא לי, ר"ל ראו היטב א : 

יח( ויען אחד מהנערים. לכן השיב כי נמצאו בדוד גם שלמיות אחרות חוץ מההרגל בניגון שלפיהם ראוי הוא להיות בהיכלי מלך. )

וכבר באר מהרי"א שרשם לו ששה תוארים, א[ ידע נגן, ר"ל יודע חכמת המוזיקא בשלימות. ב[ וגבור חיל, שלא כדרך 

ובם ישתלמו בכח הדמיון, והם חלושי המזג רפויי ההרכבה על הרוב. ג[ ואיש מלחמה, יודע בתחבולות מלחמה. וגם המשוררים שר

זה דבר מתמיה, שהמתעסק בתחבולות מלחמה לא יטריד זמנו בניגון ובשיר, כי הם מלאכות מתנגדות. ד[ ונבון דבר, וגם זה נגד 

מתיי לרוב, ולזה לא היו בעלי השכל ועצה משוררים, כי אם על המעט. ה[ הרגיל במשוררים שנשלמים בדמיון וחסרי ההשכל הא

ואיש תאר, וגם זה אינו רגיל במשוררים שהם שחוריים, ועל המעט יהיו דמיים ויפי תואר. ו[ וה' עמו, ר"ל שהוא ירא אלהים וסר 

נשים. ותוארים ההם ראוים לאיש אשר מרע, וגם זה על המעט שהמנגן שהוא יפה תואר לא יהיה נרדף אחר תאוותיו ואחר חמדת 

 :יעמוד בהיכלי מלך. ועם היות דוד עדיין נער שבחוהו באלה התוארים שהיה מוכן להם מתכונתו

יט( שלחה אלי. לא ידע עדין אם ימצא חן בעיניו שישאר אצלו, ורצה רק לראותו) : 

כ( ויקח ישי. כן היה דרכם להביא תשורה לראות פני מלך או אדם גדול) : 

כא( ויהי לו נשא כלים. יל"פ ג"כ שדוד נתעלה עד שהיה לו נושא כלים כדרך השרים) : 

כב( יעמד נא. עתה בקש שישאר אצלו בקביעות) : 

כג( ורוח. סיפר כי זמירות דוד עשו פרי בג' ענינים, א[ תחלה רוח לו ממצוקה פנימית שאלצה את נפשו. ב[ וטוב לו, שנהפך )

מעליו רוח הרעה. והנה בזה סיפר איך סבב ה' שיבא דוד אצל שאול, שזה היה הסבה הראשיית לתכונת השמחה. ג[ עי"כ וסרה 

לכל קורותיו אח"כ עד הגיע אל המלכות המיועד לו. ומעתה יתחיל לספר איך יצא לפועל המעלה השניה שהיה לדוד גבור חיל 

 :ואיש מלחמה, ואיך צמח קרן דוד וירם ויתנשא

 

 מלבי"ם שמואל א פרק יז

ב( למה אמר ב"פ ויאספו פלשתים, ויאספו שוכה? ואחר שנאספו שוכה איך אמר שחנו בין שוכה ובין עזקה -השאלות )א  א() ?: 

ויאספו פלשתים. מספר כי בסור רוח ה' מראש מלכם, נשתה גבורת ישראל וגבר אויב הפלשתים אשר זה מקרוב נפלו לפני יונתן 

לבד אלא כי תיכף שאספו את מחניהם בארץ פלשתים הלכו לארץ יהודה ושם  לבדו, עתה ערב לבם ללחום בישראל, ולא זאת

גמרו האסיפה, וז"ש ויאספו שוכה אשר ליהודה, ולא פחדו להתאסף בארץ יהודה כאילו כבר כבשו הארץ, ותיכף אחרי התאספו 

 :בשוכה נעתקו משם אל אפס דמים להתקרב אל מחנה ישראל ושם חנו במחנה

ל. הם לא ערב לבם לגרשם משוכה בתחלת אסיפתם, וגם פחדו להתקרב אליהם, רק נאספו ויחנו בעמק ב( ושאול ואיש ישרא)

האלה, רחוק משוכה, שלפי זה הפלשתים יצאו משוכה אל אפס דמים להתקרב אל מחנה ישראל )ולא בהפך(, וזה מורה על כי נמס 

 :לב ישראל

ראל, לא הפסיק ביניהם רק הגיא שבין ההריםג( ומצד זה שהתקרבו הפלשתים עד ההר מזה כנגד מחנה יש) : 

ד( ויצא. וחוץ ממה שמלך ישראל חת וירא, ערב לב גבור אחד ממחנה פלשתים לחרף את המחנה בכללה ולהחרידם, ועז"א ויצא )

ק איש הבנים, שהוא ירד ממחנות פלשתים אשר בהר אל העמק שבין המחנות. וספר כי גבורת האיש הזה לא היתה מצד צורתו, ר

 :מצד חוזק גופו. אם בגבהו, שהיה גבוה שש אמות וזרת
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ו( אם מצד מלבושיו אשר יגינו עליו מכלי נשק, היה מוקף ברזל ונחושת, על ראשו כובע נחושת, ועל גופו שריון, ועל רגליו  -ה )

 :'מצחת נחושת. ואם בגודל כחו לשאת משקלים כבדים, אומר ומשקל השריון וכו

יין שלו וכבד משקלם, אומר ועץ חניתו וכוז( ואם בגודל כלי הז) ': 

ח( השאלות )ח( למה חלק הפלשתי דבריו לשני מאמרים? מה הוסיף במאמר השני שאמר תנו לי איש, שכבר אמר זה בארך? )

במה חרף מערכות ישראל אם אינם רוצים בזה לתלות הצלחת המלחמה באיש אחד, והם כולם גבורים וילחמו עם הגוי כולו ועם 

שתי בכללם? מדוע לא שמרו הפלשתים התנאי הזה, וגלית נהרג והם לא השתעבדו לעבדים? מה רצה במה שאמר הלא אנכי הפל

 :?הפלשתי? וכן מ"ש ואתם עבדים לשאול, מי לא ידע זאת? ולמה כפל והייתם לנו לעבדים, ועבדתם אותנו

וד וגלית כמו שהמנהג עוד היום בארצות אדום ויעמד ויקרא. הרב מהרי"א כתב בזה שמקצת החכמים יאמרו שהיה ענין ד

וישמעאל, שבהיות מחלוקת בין איש לאיש בין דין לדין והמשפט נעלם יסכימו ביניהם להלחם עליו, ויאמרו שישפט ה' השופט 

יק בדינו, ביניהם כי הוא יודע תעלומות, ויסכימו שהאיש אשר תגבר ידו על יד רעהו יעשה כרצונו ויצלח, כי בזה יודע כי הוא צד

וכי יפול הנופל דמו בראשו כי הוא רשע בדינו. וככה ג"כ בהקבץ עמים יחדיו מערכה מול מערכה, פעמים יבחרו ביניהם שני 

אנשים נצים, ילחמו בעד הגוי כולו, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, ונקרא בלשונם ריקטו"י. והוא דחה זה בשתי ידים, ויאמר 

מזה המין ולא עלתה כזה על לבם, מאשר התיחדות הלוחמים הנקרא ריקטו"י לא יעשה כ"א בתנאים שמעשה דוד וגלית לא היה 

ידועים למלכי ארץ ומנהגם בזה תורה היא, והוא התנאי הא' שכן לא יעשה כי אם לאמת דבר מסופק בין הלוחמים, והם לא נלחמו 

מת הדבר ביניהם ועם באור התנאים המוסכמים ויכתבו על דבר מסופק ביניהם. התנאי הב', שלא ילחמו הלוחמים כי אם בהסכ

אותו זכרון בספר והעד עדים, ופה אותם הדברים אשר דבר גלית לא הוסכמו בין ישראל ובין הפלשתים, ולא נכתבו ולא נשבעו 

כן ישתוו שני  עליהם, ולא פירשו ענין העבדות ותנאיו, לפי שהיו דברי גוזמא וחרופין לא תנאים מוסכמים. התנאי הג', שאחרי

הלוחמים בעניני מלחמתם בזמן ובמקום ובכלי זיינם במדה במשקל ובמשורה, באופן שאחד מהם לא יוליך חרב וחנית שלא יהיה 

לחברו כמוהו בשוה, ולא יבדלו כי אם בכח וגבורה הטבעיית אשר להם ובמשפט האלהי, ופה הנך רואה שגלית היה כובע נחושת 

ידון על כתפיו ודוד הלך בחמשה חלוקי אבנים בקלע ובמקלות ובכלי הרועים, האם היו כליהם על ראשו ושריון קשקשים וכ

משתוים? גלית לא יכול להתנענע הנה והנה מכבד כליו, ודוד רץ לקראתו ויקלע והיה דעתו אם יכנו מוטב ואם לאו יברח והוא לא 

ם שופטים ושוטרים לישר הלוחמים ולבחון כלי מלחמתם יכול לרדוף אחריו, הזה השתוות הלוחמים? התנאי הד', שיהיו ביניה

ולסדר העת והמקום ויכריחום לקיים תנאיהם אשר שמו ביניהם, ופה לא היה זה, והאות, כי דוד הרג את הפלשתי, ועכ"ז לא 

רוף לבד, נשתעבדו הפלשתים לישראל כפי התנאי, רק ראו כי מת גבורם וינוסו. מבואר מכ"ז שלא היו דברי גלית רק דברי חי

עכ"ד. ואני אומר שהמאמר הראשון שאמר הפלשתי למה תצאו לערוך מלחמה, ברו לכם איש וירד אלי, באמת היה על מנהג 

התיחדות הלוחמים, שרצה שיבחרו איש כנגדו, ויטילו התנאים ביניהם שמי שינצח את חברו הוא ועמו צדיק בריבו, והמנוצח יהיה 

יעשה כי אם לאמת דבר מסופק בין הלוחמים, הנה גם פה היה ביניהם דבר מסופק, כי תחלה  לעבד. ומה שטען בתנאי הא' שכן לא

כבשו הפלשתים את ישראל ועבדו בם ימים רבים, והמה מרדו בם וישימו להם מלך, וזה היה סבת המלחמה כי רצו הפלשתים 

רך מלחמה, ר"ל למה תשפכו דם המונים לרדות בם כמקדם, ורצה שיתאמת זה ע"י התיחדות שני לוחמים. וז"ש למה תצאו לע

בחנם, הלא טוב יותר כי יתברר הדבר ע"י שני לוחמים. ובאר הדבר המסופק שביניהם, הלא אנכי הפלשתי ואתם עבדים לשאול, 

כי הפלשתים לא היה להם מלך רק סרנים, באופן שהממשלה מיוחס אל העם כולו, ועז"א הלא אנכי הפלשתי, וטוען בעד 

ו מושלים בכם, ואתם הלא אתם עבדים לשאול ואינכם רוצים להיות תחת פקודתנו, וזה הטענה בינינו אשר יתברר הפלשתים שהי

על ידי התיחדות הלוחמים, שכבר נבחר הוא מן הפלשתים, שעז"א הלא אנכי הפלשתי, וא"כ ברו לכם איש ג"כ מצדכם. ועתה 

 :התנה ג"כ התנאים שיושמו ביניהם, והוא
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חם אתי והכני והיינו לכם לעבדים. וכן בהפך. ואמר ג"כ כי יותר יפסידו הפלשתים אם ינוצחו ממה שיפסידו ט( אם יוכל להל)

ישראל אם ינוצחו, כי הפלשתים הם עם חפשי, ואם ינוצחו יהיו עבדים, אבל אתם גם עתה אינכם חפשים כי אתם עבדים לשאול, 

ייתם לנו לעבדים ועבדתם אותנו, ר"ל הלא גם אז לא תפסידו מאומה, רק ולא תפסידו מאומה. ועז"א ואם אני אוכל לו והכיתיו וה

שתחת שעתה אתם עובדים את שאול תעבדו אותנו, בענין שע"י המלחמה יתברר למי תהיו עבדים אם לשאול אם לנו, אבל בהפך 

וברר ג"כ הדבר המסופק מצדנו יתברר אם נהיה חפשים או עבדים. והנה לפ"ז הלא ברר התנאים וההסכמות שיושמו ביניהם, 

שביניהם, ואם היו ישראל מרוצים לזה אז באמת היו כותבים את התנאים והסכמות בספר והעד עדים והיו משימים שופטים לברר 

את הכל, והיו בוחרים הזמן והמקום והיו מעיינים שישתוו הלוחמים בכלי זיינם ובבגדיהם וכיוצא, אולם ישראל לא הסכימו עמו 

לחמה על המנהג הזה רק שילחמו עם בעם ממלכה בממלכה, וזאת לא יחשב להם לחרפה, כי בזה לא הראו מורך לאמת משפט המ

לב ופחד במה שבלתי רוצים שתהיה המלחמה ע"י שני אנשים לבד, שלפעמים יקרה לאחד מקרה ופגע חולי או אסון ואיך כל 

ל הראוי לעשות במנהג התיחדות הלוחמים. וגם לא היה בזה העדה יאשמו להיות עבדי עולם. ולכן לא כתבו התנאים ולא נעשה כ

עד עתה חירוף מצד הפלשתי, כי במה שקרא להם שילחמו עפ"י מנהג התיחדות הלוחמים לא חרפם עדיין, כי הדבר תלוי בידם אם 

ף, אז חדש להתרצות אל תנאים אלה אם לא. רק אחר שראה הפלשתי שישראל לא הסכימו לעצתו, והוא היה דעתו לחרף ולגד

 :מאמר אחר חדש, וז"ש

י( ויאמר הפלשתי אני חרפתי את מערכות ישראל היום הזה. אמר להם דעו כי כוונתי היה לחרפם ולבזותם לאמר שאין ביניהם )

איש גבור חיל כמוני, כי הגם שעל מה שאמרתי והתניתי שמי שינוצח יהיו כל עמו עבדים ע"ז תוכלו להתנצל שאינכם רוצים 

מלחמה בדרך הזה, הנה עתה אני אומר תנו לי איש ונלחמה יחד, הראו נא אם יש בכם גבור כמוני שילחם אתי, וזה שתתברר ה

יהיה בלא תנאים הקודמים, כי המלחמה תהיה כדרכה עם בעם, אחר שאינכם רוצים שתתאמת משפט המלחמה באופן זה, בכ"ז 

יל, בהכרח צריכים אתם לבקש איש שילחם אתי מקנאתו אל כבוד בני אחר שאני אומר לכם בדרך חירוף וגדוף כי אין בכם גבור ח

עמו אשר אני מחרפם ומגדפם. והנה לפ"ז במאמרו זה השני, לא רצה כלל שיהיה עפ"י משפט התיחדות הלוחמים, רק אמר לכם 

תוו הלוחמים בעניניהם, דרך חירוף, ולכן דוד שהלך לנקום נקמת עמו לא התנה תנאים ולא העמיד עדים ושופטים ולא עיינו שיש

 :כי יצא אליו מחמת מאמרו זה השני שהיה חירוף וגדוף, לא מחמת מאמרו הראשון שלא נתרצו בו ישראל כלל

יא( וישמע. והנה שאול וישראל נמוג לבבם מיראת הגבור הזה, הגם ששמעו דברי חרופיו לא נמצא בם מי שילבש נקם תלבושת) : 

ספר פה יחוס דוד ומספר אחיו, שמלבד שאין פה מקומו כבר הודיע למעלה שהיה בן ישי ושהיו יז( מה ראה ל -יב( השאלות )יב )

הלכו, אחרי שאול הוא  -לו שבעה אחים )כנ"ל סי' טז(? ולמה יודיע פה שישי היה זקן, למעלה היה לו לספר זאת? ומ"ש וילכו 

, ומה מודיע שדוד הוא הקטן? ומ"ש ויגש הפלשתי מותר לשון, ואמר פעם ב' ושלשה הגדולים הלכו אחרי שאול והוא למותר

 :ארבעים יום מקומו למעלה לא כאן

ודוד. טרם יבא לספר ענין דוד, הקדים להשיב על שתי שאלות שישאל המעיין פה, א[ איך במלחמה הזאת לא נמצא דוד בין אנשי 

דוע נפקד דוד מלבא אל המערכה. ב[ אחר החיל, הלא מטבע הגבור להמציא את עצמו אל מקום ששם יוכל להראות גבורתו, ומ

שדוד עמד בתמידות לפני שאול ויהי לו נושא כלים איך לא שמע ענין הפלשתי ולא התעורר על דבריו עד אחר ארבעים יום? 

משיב על השאלה הראשונה ודוד בן איש אפרתי הזה, שכבר היה נהוג ביניהם שהצבא היוצא למלחמה היה מתחלק לפי בתי אבות, 

ש שהיה לו שמונה בנים יצאו הגדולים למלחמה והקטנים מהם נשארו בבית לשרת את אביהם, בפרט אם היה האב זקן ובעל שהאי

 :נכסים שהיה צריך שישארו רובם בביתם לשרתו ולשמור את מקנהו, וזה היה פה, שישי אביהם היה לו שמונה בנים והוא היה זקן

והם אלה שהלכו עמו תמיד, וז"ש וילכו וכו' הלכו יג( ושלשת בניו הגדולים כבר הלכו למלחמה.) : 
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טו( ודוד הוא הקטן. מכולם, והיה כפי הנהוג שישאר בבית אביו. ובזה משיב גם השאלה השניה הלא דוד נמצא אצל שאול  -יד )

אול, הוכרח ואיך לא שמע מדבר הפלשתי, כי מצד שהוא הקטן ושלשה הגדולים הלכו אחרי שאול, מצד זה ודוד הולך ושב מעל ש

 :לשוב לביתו לרעות את צאן אביו, ולכן

טז( ויגש הפלשתי וכו' ארבעים יום. כי אם לא היה דוד בבית לחם היה נלחם עמו ביום הראשון) : 

יז( ויאמר. ע"י שהתעכבו ארבעים יום אזל הצדה מכליהם, שלח להם צדה) : 

ומו, כבר נודע זה בפסוק ראשון. מ"ש ויבא המעגלה והחיל כד( מ"ש ששאול בעמק האלה, מלבד שאין פה מק -יח( השאלות )יח )

היוצא אל המערכה, מהו מעגלה ומהו מערכה? למה בפסוק ד' אמר ויצא ובפסוק כ"ג אמר איש הבינים עולה? שם אמר ממחנות 

 :ופה ממערכות, והוסיף פה שנסו מלפניו

ערובתם, שהוא לדעת הרד"ק שישלם חובותם ויקח בחזרה ואת. וגם שלח בידו מנחה לשר האלף, וצוהו לפקוד שלום אחיו ולקחת 

 :המשכנות שנתנו. ולדעת חז"ל שיביא גט כריתות לנשיהם

יט( ושאול. גם זה מדברי אביו, הודיע לו מקומם שהם בעמק האלה, כי דוד בצאן לא ידע מאומה) : 

כב( וישכם דוד. עשה כמצות אביו. ונגד שאליאב חרה אפו בדוד ויאמר )לקמן פסוק כח( למה זה ירדת ועל מי נטשת מעט  -כ )

הצאן ההנה במדבר, ספר פה, נגד על מי נטשת מעט הצאן, כי נטש הצאן על יד שומר. ונגד למה זה ירדת, אמר וישא וילך כאשר 

עגלה, שהוא במקום חניית המחנה, ברגע זו החיל היצא אל המערכה והרעו לקראת נשק, צוהו ישי. וסבב ה' כי ברגע בא דוד המ

 :ולא היו אחיו במעגל המחנה רק במקום המערכה, והוכרח דוד לרוץ אל המערכה ועל ידי כן ראה את הפלשתי והתפעל מדבריו

שנוים, א[ בתחלה כתיב ויצא איש הבנים  כד( והוא. ובעוד שיתעכב שם לדבר עם אחיו יצא הפלשתי, ופה היו בצאתו ב' -כג )

)פסוק ד( שיצא חוץ מן המחנה שהיה בהר אל הגיא שביניהם, ופה כתיב והנה איש הבנים עולה, שכבר ערב לבו לעלות אל ההר 

שעליו מחנה ישראל. ב[ תחלה כתיב ממחנות פלשתים, ופה כתיב ממערכות פלשתים, כי עתה כבר ערכו מערכה ורצו להתחיל 

ה, כמ"ש )פסוק כא( ותערך ישראל ופלשתים, ולכן עתה נסו לפניו, כי התקרב אליהם עד מקומם וינוסובמלחמ : 

לא( למה שאל דוד מה יעשה לאיש, הלא כבר שמע קול הכרוז שהמלך יעשרנו ובתו יתן לו? היתכן שאיש חיל  -כו( השאלות )כו )

מו ולאלהיו? ולמה נסב אל מול אחר ושאל שנית? ומה הגידו כמהו לא הסכים ללכת עד ששמע שהמלך ישלם שכרו, ולא קנא לע

 :?לשאול ודוד לא דבר רק שאל לבד

ויאמר דוד. כבר בארתי זאת )בספרי ארצות השלום דרוש א( כי דוד אמר זאת כמתמיה על האיש ישראל ההמוני, שחשב שע"י 

שיב כי הפעולה הגדולה הזאת בעצמה להנקם העושר ובת המלך שיעד להמנצח ימצא איש יתעורר להלחם עם הפלשתי, ודוד ה

ממחרף אלהים חיים ועם ה' צבאות, הוא יותר יקר מכל רכוש ומכל מתן, וזה עצמו השכר היותר גדול מי שיצליח לעשות פעולה 

מאושרה כזו, וא"א להעלות על הדעת שיקבל שכר בעד דבר טוב ומאושר אשר יעשה, שהדבר בעצמו הוא השכר היותר גדול. 

כמתפלא מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלשתי הלז, היתכן יקבל עליו שכר אחר שבמעשה הזה יסיר חרפה מעל ישראל,  וז"ש

וכבר די לו שכר והותר אם יזכה לעשות כזאת: כי מי הפלשתי וכו'. והלא לב כל מקנא לה' ולעמו יתאזר לנקום נקם מצד תבערת 

 :הקנאה והנקמה לעמו ולאלהיו, לא מצד השכר

ויאמר לו העם. השיבו לו הן צדקת בדברך שאם נביט על התכלית היוצא מן הפעולה שיסיר חרפה מעל ישראל אין ראוי  כז()

לקבל שכר, כי זה מוטל על כל איש ישראל מצד דתו וקנאתו לאלהיו. רק מה שאמרנו כי האיש אשר יכנו יקבל עושר גדול ובת 

פעולתו לכבוד עמו ולאלהיו, רק זה יהיה בעבור אשר יכנו בלבד, שאיש  המלך, זה לא יהיה כעין שכר על התכלית שפעל ע"י

המראה גבורה כזאת להרוג גבור עריץ כזה, גם בלעדי התועלת שהועיל בזה לבני עמו ראוי הוא לקחת בת המלך מצד עצמו 

 :בהיותו גבור ואיש חיל שאין כמוהו, וראוי הוא לכל יקר וכבוד ועושר מצד מעלת גבורתו
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ה זה ירדת. חשדו עתה, א[ שהלך מאליו, ועז"א למה ירדת. ב[ שעזב הצאן הפקר. ועל הא' אמר ידעתי את זדנך, ועל הב' כח( למ)

 :אמר ואת רע לבבך

לא( וישמעו. אצל שאול הבינו מדבריו כי הוא איש הרוח וכי קנאת ה' נוססה בו ושקול אצלו יותר מהון ומוהר רב) : 

אדם יפול ממדרגתו בעבורו, כי הגם שלפי חמרו הוא רב הכח, הוא חלוש מצד צורתו השוכנת לב( אל יפל. ר"ל אין ראוי שלב )

 :בלב, ולב אדם שהוא אדם באמת לפי צורתו הוא רב כח ממנו, ולכן עבדך ילך ונלחם, מצד החוזק הנפשי אשר לי ביתר שאת

ה מנעוריולג( כי נער. ר"ל לא תוכל, א[ מצדך, שאתה נער. ב[ מצדו, שהוא מלומד מלחמ) : 

לד( ויאמר דוד. הודיע לו כי כבר קרה לו שנצח את שהם יותר אבירי הגוף ואמיצי כח ממנו, כי בהיותו רועה באו עליו ארי ודוב )

עמו ונשא שה )ובדרש שעשה לו אזור מעור השה לזכר הנס, ועליו הראה כי זה הוא, וכן נמצא במקצת ספרים שהכתיב זה. 

 :והמנחת שי ימאן בזה(

( ויצאתי אחריו. תחלה הכה אותו ויציל טרפו מפיו, ואחר שקם כנגדו הכהו וימיתהו בלא חרב רק במה שהחזיק בזקנולה) : 

לז( למה חלק דבריו לשתי אמירות -לו( השאלות )לו ) ?: 

תאמר כי גם. מזה נשא ק"ו הלא שם הכה גם את הארי גם הדוב, שהיו שנים, והפלשתי עם תקפו לא יעדף רק כאחד מהם. ואף אם 

האדם מצד שכלו וצורתו מסוכן יותר מחיתו יער, ע"ז השיב כי אחר שחרף מערכת אלהים חיים, ירד ממדרגתו האנושית אל 

מדרגת החיה והבהמה ואין בו רק כח גופני לבד, וכמו שהתגבר על הארי והדוב בכח סגולת נפשו האלהית הרודה בסגולתה על 

זה החיים, כן יתגבר על הטורף הפלשתי בכח : 

לז( ויאמר דוד. הוסיף לחזק בטחונו מצד אחר, מצד השגחת ה' על יראיו, אמר שהגם שיהיה כחי חלוש נגד הארי והדוב ונגד )

הפלשתי, הנה ה' אשר הצילני מהארי והדב בהשגחתו, הוא יצילני גם עתה דרך נס. לפ"ז תחלה דבר כפי המנהג הטבעי, ופה דבר 

שאול כי יבטח בהשגחת ה', לכן אמר לך וה' יהיה עמךכפי ההשגחה והנס. ואל זה הסכים  : 

לט( וילבש. שאול חשב תחלה שינצח אותו בדרך מלחמה, שראוי שיהיו הלוחמים שוים בכלי זיינם, וע"ז הלבישו שריון  -לח )

תחלה התרצה וכו': ויאל ללכת. פי' ע"י שדוד לא נסה מעולם בזה לא ידע אם יוכל ללכת בבגדים כאלה ואם לא יוכל, וע"כ מ

ללכת, ובאר הטעם כי לא נסה, לכן חשב תחלה שיוכל ללכת בהם. ואח"כ ויאמר דוד לא אוכל ללכת כי לא נסיתי, ולא הרגלתי 

 :בזאת

מ( ויקח. יספר גודל בטחונו של דוד, שלא לקח עמו כל נשק רק אבנים ומקל, כאשר יגרשו חיתו טרף, שהיה המחרף כאחד מהם )

 :בעיניו

רב. ובדוד כתיב ויגש, כי כבר בארתי ההבדל בין קריבה וגישה, הקריבה תהיה בין אנשים שוים, וההגשה הוא מא( הולך וק)

במקום שצריך להתחזק, כמו לפני גדול, לפני עריץ וכדומה. ולכן דוד שהיה חלוש בערך הפלשתי כתיב אצלו ויגש, והפלשתי 

ת מכובד כליו כתיב הלך וקרב, לאט לאטשהיה בוטח בכחו כתיב קרב. ויען לא יכול להתנענע במהירו : 

מב( ויבט הפלשתי. ר"ל בל תחשוב שנפל אימה ופחד על הפלשתי ולכן נפל שדוד, כי נהפך הוא, בראותו אותו שהוא נער בשנים )

 :ויפה מראה שמורה שהוא רך וענוג ולא נסה במלחמות קשות, רק מצד היותו אדמוני רתיחת הדם תנשאהו אל אשר למעלה מטבעו

ט(, ובזה צריך  -מג( ויאמר הפלשתי. תחלה חשב כי תהיה המלחמה בדרך התיחדות הלוחמים כפי מאמרו הראשון כנ"ל )פסוק ח )

שיהיו כלי זיינם ובגדיהם שוים, ועתה שראהו בלא חרב ונשק ידע שלא בא על אופן זה רק דרך נקמה ולבזותו, עז"א הכלב אנכי, 

על חרפתו שזה בזיון גדול לי, וע"ז קלל אותו : 

מד( ויאמר לכה אלי. כי בוש אני להתקרב אליך ללחום עם מקל ואבנים: ואתנה את בשרך וכו'. בעבור שבאת לבזות אותי )לא כן )

 :אם היה בא אליו בחרב ונשק בדרך התיחדות הלוחמים, אז המנהג שגם גבור הנופל יקברוהו בכבוד גדול(



17 
 

ו חרב וכידון כי הוא אינו בוטח על כח בשר ועל ענינים טבעיים, כי הכלי נשק מה( ויאמר דוד. הודיע לו, שמה שלא לקח עמ)

 :שבידו הוא שם ה' אשר חרף, בשם הזה ינצחהו בדרך נס

מו( היום. ר"ל לא אני אנצחך ולא בכחי, רק ה' יסגרך בידי. ולא אותך לבד, כי גם כל מחנה פלשתים יסגיר ביד איש אחד הבוטח )

רים, א[ וידעו כל הארץ, האומות שאין מאמינים בהשגחת ה' יכירו וידעו כי יש אלהים לישראלבו. ובזה ארויח שני דב : 

מז( ב[ וידעו כל הקהל. גם ישראל, הגם שמאמינים בהשגחה, חשבו עד עתה שה' יושיע באמצעים טבעיים, ולכן הכינו חרבות )

כריע אל הצד שיופיע שם בהשגחתו. ועתה ידעו כי לא ונשק ומלחמה, עד שלפי דעתם המלחמה מיוחסת אל האדם הלוחם וה' רק מ

בחרב ובחנית יהושיע ה', לא ע"י הכנות טבעיות, רק כי לה' המלחמה, כל המלחמה מיוחסת אליו לבד והאדם א"צ לעשות דבר, כי 

 :ונתן אתכם בידנו מבלי נצטרך אנחנו לרשפי קשת מגן וחרב ומלחמה כלל

ליו, ודוד רץ לאחוריו אל צד המערכה והתכוון שיהיה לקראתו למען יקלע למטרהמח( והיה. עתה קם הפלשתי להתקרב א) : 

מט( וישלח. ונלוה אליו השגחת ה', אם במה שקלע למטרה בפעם הראשון, אם במה שכיון אל מצחו. ואם היה נופל מסבת ההכאה )

 :היה נופל לאחוריו, אבל האבן נטבע במצחו ונפל מחמת החולשה, לכן נפל על פניו

נ( ויחזק. יאמר ראה גודל הנס כי בקלע ובאבן התחזק נגד הגבור העריץ הזה שהיה מזוין ברזל ונחושת ובזה המיתהו, ר"ל שהכהו )

 :מכה שסופו למות. ויען עוד היה רוח חיים בו, לכן

נב( מז"ש וימיתהו וימותתהו -נב( השאלות )נא  -נא ) ?: 

דל בין מת ובין מותת במרובע, שפי' גמר המיתה, כמ"ש במק"א(. וכבר בארנו וירץ וכו' וימותתהו. ר"ל גמר מיתתו )כי זה ההב

שזה לא היה בדרך התיחדות הלוחמים, ולכן לא נשמרו התנאים שיהיו פלשתים עבדים רק וינוסו, וישראל רדפו אחריהם ויפילום 

 :חללים

ל )כמ"ש פסוק נז(, ואח"כ סבב עמו בערי ישראל נד( ויביאהו ירושלים. ר"ל לבסוף הביאו לירושלים, כי תחלה הביאו לפני שאו)

)כמ"ש יח, ו(, ומשם חזר עם שאול עד גבעת שאול עירו והביאו לירושלים שהיה סמוך לשם. והגם שאז ישב היבוסי בקרב 

ירושלים כבר בארתי זאת )שופטים א, ח( כי היבוס ישב במצודה והעיר עצמה היתה ביד ישראל: ואת כליו שם באהלו. ומ"ש 

קמן )כא, י( שחרב גלית היתה לוטה בנוב עיר הכהנים, כי אח"כ נתנה לשם לזכר הנסל : 

נח( איך שאל בן מי הוא ולא זכר ששם אביו הוא ישי כמ"ש למעלה ששלח אל ישי שלחה לי את בנך? ואיך  -נה( השאלות )נה )

 :?לא ידעו זאת אבנר וכל העומדים שם? למה אמר תחלה בן מי זה הנער ואחר כך בן מי זה העלם

ה על שאול ששאל על אבי דוד והוא כבר ידע כי הוא בן וכראות שאול וכו' בן מי זה הנער אבנר. האלהיים יאמרו )להסיר הפליא

ישי כנ"ל סי' טז( כי עת יופיע האור האלהי ויבקע כשחר אורו על איש הרוח, אז יתהפך לאיש אחר, כי קרן אור פניו, והוד והדר 

הלז. אולם לפי  לפניו, ומצד זה בעת התלבש דוד רוח גבורה וזהר אלהי לא הכירו שאול עתה, וידרוש לאמר מי האיש הרוח

הפשט, אחר ששאול הבטיח לתת את בתו להמנצח את הפלשתי, אז תיכף בהתנדב דוד ללחום אתו עלה על לבו כי בהכרח יצטרך 

לשלם נדרו ולתת לו את בתו, ולכן דרש תיכף על כבוד בית אביו, לא לדעת שמו, כי ידע ששם אביו ישי, רק לדעת יחוסו ומעלתו. 

בנר, הוא, אם אביו מיוחס נכבד ונשוא פנים ראוי שיתחתן עם המלך, ואבנר לא ידע מענה ע"ז, כי כבוד ואמרו בן מי זה הנער א

 :ישי לא נודע אז

נו( ויאמר וכו' שאל אתה בן מי זה העלם. מספר כי כבר חש אז על כבוד דוד מאד, והגם שבינו לבין אבנר קראו בשם נער, )

מי זה העלם, ששם עלם נכבד משם נער )כי שם נער מורה על צעיר לימים או  בצוותו את אבנר לשאול עליו צוהו שיאמר בן

 :העומד לשרת או להתחנך, שעדן אינו במעלתו, לא כן שם עלם, כמ"ש במק"א( למען יכבדהו בעיני העם
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הוא, שהיה ג"כ נח( ובשוב דוד וכו' ויאמר אליו שאול. בשובו אז גמר בדעתו את החיתון, כפי ההבטחה, ושאל אותו בן מי  -נז )

הכוונה לדעת מעלת אביו וכבודו ויחוסו. אולם דוד שלא עלה על לבו לבקש שכר בעד גבורתו כמ"ש )פסוק כו( מה יעשה לאיש 

כמ"ש שם, ולא לדרוש את בת המלך כמ"ש )לקמן יז, יח(, השיב בן עבדך ישי בית הלחמי, ר"ל זה מעלתי ומעלת אבי שהוא עבדך 

וסר למשמעתוישי, מה שהוא עבד המלך  : 

 

 

 

 


