שמואל א ,מסע  – 3מלחמות ה' והמלך
סיפור המסע
שם המסע – מלחמות ה' והמלך.
שכבת יעד – כיתה ט' ממ"ד.
מקצוע – תנ"ך.
נושא המסע – שמואל א ,פרקים ה'–ח' (כולל חזרה על סיפור המלחמה בפרק ד').
אורך מסע משוער –  7שעות.
תחנות עיקריות במסע –
למידת חקר אודות סיפור ארון ברית ה' בארץ פלישתים (פרקים ה'–ו') [ 2שעות .למידה עצמית מקוונת]
שיעור בשאלת "והזר הקרב יומת" ([ 1שעה .שיעור פרונטלי .עדיף בקפסולה כיתתית ,אך אפשר גם
בזום]
יישום :השוואת שני סיפורי המלחמות (פרקים ד' ,ז') [ 2שעות .למידה עצמית מקוונת].
למידת חקר מדוע ישראל מבקשים לפתע מלך? (פרק ח') [ 1שעה .למידה עצמית מקוונת].
משימה שיתופית בנושא הבטחון בה' באידיאל ובפועל ( 1שעה .לימוד ושיתוף מקווון באמצעות קיר
שיתופי ,מסמך משותף או פלטפורמה אחרת שהמורה יבחר)
אקלים הלמידה – רוב הלמידה תתבצע כאמור בצורה אישית מקוונת .המסע יכלול שיעור פנים אל פנים
אחד ,בכיתה או בזום.
הרעיון הגדול – ישועת ה' תלויה בכך שישראל יהיו ראויים לקבלה.
ערכים – אנו עבדי ה' (ולא להיפך) .צריך להיות ראויים כדי לזכות בישועה.
דרכי הערכה – המורה יכול לבחור לתת ציון על התוצר השיתופי או על המענות המשולבים לאורך
המסע ,אך ההמלצה היא שלא לעשות כן.
דרכי למידה – משימת חקר (קריאת טקסטים מיידעים) ,עיון ביצירות אומנות ,עיון במפות ,צפייה
בסרטונים ,עריכת השוואה באמצעות טבלה ,התבוננות עצמית רפלקטיבית.

מיומנויות –
●

צפייה ביקורתית ביצירות אומנות.

●

גמישות מחשבתית ויציאה מגבולות האני (יכולת הזדהות עם דמויות שונות).

●

עריכת השוואה.

יוצר המסע – הרב אבינועם ביר ,רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם

להסתקרן
התחנה האחרונה במסענו הקודם הייתה במלחמה.
מלחמה בין פלישתים לישראל.
מלחמה שבה ישראל הפסידו ורבבות חיילים נהרגו.
מלחמה שבה מתו חופני ופנחס.
ומלחמה שבה ארון הברית נפל בשבי.
בסיום תיאור המלחמה נקודת המבט שלנו נדדה משדה המערכה אל שילה .עקבנו אחרי השליח שרץ
לבשר לעלי על תוצאות הקרב וראינו כיצד התקבלה בשורתו המרה – עלי נפל מכיסאו ומת ואילו אישתו
של פנחס כרעה ללדת טרם זמנה.
אך מה אירע לארון עצמו?
מה עשו עימו פלישתים?
והאם הוא חזר אי פעם לעם ישראל?

אגב,
על פי הבמאי היהודי שסטיבן שפילברג (ושותפו ג'ורג' לוקאס) ,לא כדאי להתעסק עם ארון הברית.
בסרטו משנת " 1981שודדי התיבה האבודה" מסופר כיצד הנאצים ניסו למצוא את הארון ,ומה אירע
להם בסופו של דבר.
אם אתם רוצים לראות מה עלה בגורלם ,תוכלו לעשות זאת בסרטון המצורף.
[ואזהרה :בסרטון יש כמה תמונות שלא מיועדות לבעלי לב חלש( .המורה מוזמן לצפות בסרטון
ולהחליט האם הוא מתאים לכיתתו)].
https://www.youtube.com/watch?v=0APF3SO9tqE
[שימו לב :הסרט צולם לפני המצאתם של האפקטים הממוחשבים!

אם אתם רוצים לדעת איך עשו את אפקט הפנים הנמסות (שעליו ,בין השאר ,זכה הסרט באוסקר על
האפקטים) – אז נגלה לכם את הסוד:
פיסלו פנים משכבות של שעווה צבעונית (והרכיבו עליהם משקפיים) ,המיסו אותה ליד תנור חם מאוד,
וצילמו את זה .בסרט רואים את השעווה הנמסה במהירות מואצת].
האם גורלם של הפלישתים יהיה כמו גורלם של הנאצים בסרט הדמיוני?
מה יהיה עם הארון?
סיפורו של ארון הברית וקורותיו בארץ פלישתים הם שיעסיקו אותנו בפרקים ה'–ו' שאותם נלמד כעת.

במסגרת המסע שלנו נעבוד על כמה מיומנויות חשובות בלימוד:
 .1צפייה ביקורתית ביצירות אומנות
 .2עריכת השוואות בין סיפורים לשם מציאת הדומה והשונה
 .3ניסיון לצאת מנקודת המבט שלנו ולהיכנס לנעליהן של הדמויות שבסיפור

לחקור :סיפורו של ארון ברית ה' בארץ פלישתים (פרקים ה'–ו')

לאחר ששמענו להיכן מסענו יוביל אותנו נחל כעת בצעדיו הראשונים.
בתחנה זו נחקור ונלמד את פרקים ה'–ו' ,שבהם מסופר על קורותיו של ארון ה' בפלשת.
במהלך חקירתנו נקרא את הפסוקים ,נשאל עליהם שאלות ואף נתבונן במספר יצירות אומנות שביקשו
להמחיש את המסופר.
בסוף תחנה זו תתבקשו לבצע מטלת כתיבת יצירתית קצרה ,שתסייע לכם "להיכנס לנעליים" של
הדמויות מהסיפור.
[בתחנה זו נפתח את מיומנות ההזדהות.
כאשר אני קורא על דמות ,צופה בה ,שומע עליה או חושב עליה ,אני מתחיל לפתח כלפיה רגשות.
לעיתים זו יכולה להיות סלידה ורתיעה ולפעמים משיכה ואמפתיה.
כאשר אנו מנסים "להיכנס לנעליים של הדמות" ולדמיין את עצמנו באותה הסיטואציה – הדבר עוזר לנו
להבין את הדמות עצמה ואת הסיבה למעשים שלה.
לכן כאשר אנו מנסים לפתח הזדהות עם דמויות שונות בסיפור – הדבר עוזר לנו להבין אותו טוב יותר.
כמובן שככל שהסיפור רחוק יותר ומתומצת יותר – יהיה לנו קשה יותר "להיכנס לנעליים" של הדמויות
שלו ,וכאן האומנות יכולה לעזור לנו ,כיוון שהיא סוג של תיווך .האומן מנסה להפוך את הסיפור הכתוב
למשהו ויזואלי ומוחשי יותר ,וכך קל לנו יותר להתחבר אליו .בתחנה זו נתנסה מעט בלימוד בדרך זו
ונפתח את המיומנות ללמוד כך.
אם אתם רוצים לדעת מה ההבדל בין אמפתיה לסימפטיה ,תוכלו לבדוק זאת בהרצאה הקצרה
שבסרטון זה] https://www.youtube.com/watch?v=BdEqtV8UZ7o :
הבא ונתחיל.
פרק ה' מספר לנו מה אירע בארץ פלישתים בעקבות הבאת ארון הברית אליה.
נתחיל ונקרא אותו:
(א) ּופְ לִׁשְ ּתִ ים לָקְ חּו אֵ ת אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים וַיְבִאֻ הּו מֵ אֶ בֶן הָ עֶ זֶר אַ ׁשְ ּדֹודָ ה.
(ב) וַּיִקְ חּו פְ לִׁשְ ּתִ ים אֶ ת אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים וַּיָבִיאּו א ֹתֹו ּבֵית ּדָ גֹון [=האליל הפלישתי] וַּיַּצִיגּו א ֹתֹו אֵ צֶל ּדָ גֹון( .ג) וַּיַׁשְ ּכִמּו אַ ׁשְ ּדֹודִ ים מִ ּמָ חֳ ָרת
ַארצָה לִפְ נֵי אֲ רֹון ה' וַּיִקְ חּו אֶ ת ּדָ גֹון וַּיָׁשִ בּו א ֹתֹו לִמְ קֹומֹו.
ו ְהִ ּנֵה דָ גֹון נ ֹפֵ ל לְפָ נָיו ְ
ַארצָה לִפְ נֵי אֲ רֹון ה' ו ְר ֹאׁש ּדָ גֹון ּוׁשְ ּתֵ י ּכַּפֹות י ָדָ יו ּכ ְֻרתֹות אֶ ל הַ ּמִ פְ ּתָ ן ַרק ּדָ גֹון נִׁשְ ַאר עָ לָיו.
(ד) וַּיַׁשְ ּכִמּו בַּב ֹקֶ ר מִ ּמָ חֳ ָרת ו ְהִ ּנֵה דָ גֹון נ ֹפֵ ל לְפָ נָיו ְ
(ה) עַ ל ּכֵן ֹלא י ִדְ ְרכּו כ ֹהֲ נֵי דָ גֹון וְכָל הַ ּבָאִ ים ּבֵית ּדָ גֹון עַ ל מִ פְ ּתַ ן ּדָ גֹון ּבְאַ ׁשְ ּדֹוד עַ ד הַ ּיֹום הַ ּזֶה.
(ו) ו ַּתִ ְכּבַד י ַד ה' אֶ ל הָ אַ ׁשְ ּדֹודִ ים וַי ְׁשִ ּמֵ ם וַּיְַך א ֹתָ ם ּבַּטְ ח ִֹרים [=סוג של מחלת מעיים] אֶ ת אַ ׁשְ ּדֹוד ו ְאֶ ת ּגְבּולֶיהָ ( .ז) וַּי ְִראּו ַאנְׁשֵ י אַ ׁשְ ּדֹוד ּכִי
כֵן ו ְָאמְ רּו ֹלא י ֵׁשֵ ב אֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל עִ ּמָ נּו ּכִי קָ ׁשְ תָ ה י ָדֹו עָ לֵינּו ו ְעַ ל ּדָ גֹון אֱ ֹלהֵ ינּו.
(ח) וַּיִׁשְ לְחּו וַּיַַאסְ פּו אֶ ת ּכָל סַ ְרנֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים אֲ לֵיהֶ ם ו ַּי ֹאמְ רּו מַ ה ּנַעֲ ׂשֶ ה לַאֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל? ו ַּי ֹאמְ רּו ּגַת י ִּס ֹב אֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיַּסֵ ּבּו אֶ ת
אֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל( .ט) וַי ְהִ י ַאחֲ ֵרי הֵ סַ ּבּו א ֹתֹו ו ַּתְ הִ י י ַד ה' ּבָעִ יר מְ הּומָ ה ּגְדֹולָה מְ א ֹד וַּיְַך אֶ ת ַאנְׁשֵ י הָ עִ יר מִ ּקָ ט ֹן ו ְעַ ד ּגָדֹול וַּיִּׂשָ תְ רּו לָהֶ ם
טְ ח ִֹרים.
(י) וַי ְׁשַ ּלְחּו אֶ ת אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים עֶ קְ רֹון וַי ְהִ י ּכְבֹוא אֲ רֹון הָ אֱ ֹ-להִ ים עֶ קְ רֹון וַּיִזְעֲ קּו הָ עֶ קְ רֹנִים לֵאמ ֹר הֵ סַ ּבּו אֵ לַי אֶ ת אֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל
לַהֲ מִ יתֵ נִי ו ְאֶ ת עַ ּמִ י.
(יא) וַּיִׁשְ לְחּו וַּיַַאסְ פּו אֶ ת ּכָל סַ ְרנֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים ו ַּי ֹאמְ רּו ׁשַ ּלְחּו אֶ ת אֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל וְי ָׁש ֹב לִמְ ק ֹמֹו ו ְֹלא י ָמִ ית א ֹתִ י ו ְאֶ ת עַ ּמִ י ּכִי הָ י ְתָ ה מְ הּומַ ת
מָ ו ֶת ְּבכָל הָ עִ יר ָּכבְדָ ה מְ א ֹד י ַד הָ אֱ ֹ-להִ ים ׁשָ ם.
(יב) ו ְהָ אֲ נָׁשִ ים אֲ ׁשֶ ר ֹלא מֵ תּו הֻ ּכּו ּבַּטְ ח ִֹרים ו ַּתַ עַ ל ׁשַ ו ְעַ ת הָ עִ יר הַ ּׁשָ מָ י ִם.

בתרי-עשר פסוקי הפרק נזכרות כמה תחנות שונות ,שבהן עובר הארון.

ננסה לסכם את מה שאירע בכל תחנה ותחנה באמצעות הטבלה הבאה (שאותה עליכם למלא)
המקום

מה אירע שם בעקבות הגעת הארון

מהתגובה הפלישתית

האליל
מקדש
הפלישתי דגון

בשלב הראשון :פסלו של דגון נפל

הפלישתים העמידו בחזרה את
הפסל

(שהיה ממוקם
בעיר אשדוד)

בשלב השני:

מעתה ואילך הפלישתים הקפידו
שלא לדרוך יותר על מפתן הבית

אשדוד העיר

תושבי היער סירבו לאפשר
לארון להיכנס לעירם ,מפני שהם
פחדו ממנו

הפלישתים מביאים את ארון הברית אל מקדש האליל שלהם.
●

מדוע הם עשו זאת?

●

מה הם רצו להראות בכך?

●

האם תגובת ה' יכלה ללמד אותם דבר אחר?

●

האם הם למדו זאת מיד?

אגב ,אם השם של האליל דגון מזכיר לכם את המילה דג – יתכן שאתם צודקים! הפלישתים היו יורדי ים
והדיג היה מקור פרנסה חשוב מאוד עבורם .לכן זה הגיוני מאוד שהאליל שלהם יהיה דומה לדג גם כן.

מצד שני ,יש שסוברים שהשם דגון לקוח מהמילה דגן .תוכלו לקרוא על כל זאת בויקיפדיה ,בערך דגון( :
( ) https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%95%D7%9Fושם תוכלו לראות גם כיצד
הפסל שלו אולי היה נראה)
ואם כבר אנו עוסקים בעם הפלישתי ,שאלתם את עצמכם מדוע יש לו חמישה סרנים?
מספר הסרנים תואם את מספרן של הערים הפלישתיות הגדולות שהיו בארץ (ושלוש מהן נזכרות
בסיפור שלנו) .כנראה הסרנים היו מעין ראשי ערים ,וההנהגה הפלישתית התחלקה ביניהם בצורה
שווה.
הדרגה הצה"לית סרן ,לקוחה דרך אגב ,מהפלישתים .אז בפעם הבאה שאתם רואים סרן תדעו שיש לו
כינוי פלישתי ותאחלו לו שיזכה גם בתואר יהודי יותר ,ושיהיה גם רב (רב סרן.)...

נסו לאתר את תוואי הנדודים של הארון במפה ולשרטט אותו על גביה:

 .1כעת נתבונן בציור הבא ,מאת האומן קספר לויקן:

איזה פסוק מצויר בתמונה זו? פסוק ______________
קראו בעיון את הפסוק:
 .1האם יש טעות בתמונה?
 .2אם כן – במה הצייר טעה?
 .3התבוננו בהבעות הפנים של הדמויות שבתמונה .אילו תחושות עולות מהן?

לפניכם ציור נוסף ,המתאר את הפרק שלנו:

בציור זה ניסה הצייר להמחיש גם את המתואר בפסוק _________ וגם את המתרחש מחוץ למקדש
דגון ,ברחובות העיר אשדוד ,כפי שמתואר בפסוק _____________.
מצד ימין למעלה אנו יכולים לראות את ארון הברית ,ואילו מתחתיו (בצמוד לימין) נוכל לראות דמות
כרותת ראש וידיים השוכבת (ואתם יכולים לנחש כבר לבד מיהי אותו הדמות) .במרכז התמונה אנו

יכולים לראות את הרחוב עצמו (שאותו דמיין הצייר כמו רחוב אירופאי טיפוסי ,)...ואת פחדם של
האנשים המביטים אל תוך המקדש שלהם (שכנראה היו לו קירות מיריעות עור או בד).
מאחורה נוכל לראות כיצד מפנים את גופות החללים.
 .4האם גם בציור זה יש את אותה הטעות שהופיע בציור הקודם?
 .5התבוננו וכתבו אילו תחושות ניכרות בפניהם של האנשים שבתמונה?
●

האם התמונות עוזרות לכם לדמיין את סיפורי התנ"ך?

●

האם אתם חושבים שזה טוב שאומנים מנסים להמחיש סיפורים מהתנ"ך באמצעות ציורים ,או
שלדעתכם זה רע? נמקו.

להרחבה ניתן לצפות גם בציורו של בטיסטה פרנקו ונציאנו ולהשוות אותו לשני הציורים הקודמים
שראינו:
(
https://edu.929.org.il/class/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%95%D7%93%D7%93-%
) D7%95%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8/?mfpw=8527

[מיומנות :צפייה ביקורתית
כעת התבוננו בשתי יצירות אומנות המבקשות לתאר ולהמחיש את המתואר בפרק.
הצפייה בתמונות אלו ובהבעות הפנים של הפלישתים המצוירים בהן יכולה לעזור לנו לחוש טוב יותר
את הסיפור ולהבין את גודל האימה והכאב שהכו בפלישתים.
יחד עם זאת ,ממש כמו היום ,גם בעבר האומנים הצטיינו במלאכתם – מלאכת האומנות ,אך הם לא
תמיד שלטו בכל פסוק ופסוק בתנ"ך (אם כי היו כאלו שכן ,כמובן .גם כן כמו היום).
משום כך עלינו לצפות בתמונות המבקשות לתאר אירועים תנ"כים בעין ביקורתית.
עלינו לראות האם המתואר בהן אכן הולם בפרטים את הנאמר בפסוקים.
ועלינו לדעת שהדמיון של האומנים הוגבל ,לא פעם ,למציאות המוכרת להם .לכן נוכל לראות כיצד
הדמויות שלהם לבושות בלבוש אירופאי והערים נראות אירופאיות.
אך אל ניתן לאי הדיוקים הקטנים הללו להפריע לנו ליהנות מהיופי שבאומנות ומהכוח שלה לעזור לנו
לחוש את הסיפורים ולחוות אותם טוב יותר].

כעת נעבור לפרק ו' ונמשיך בסיפורנו.
נקרא תחילה את שנים-עשר פסוקיו הראשונים ,המשלימים את סיפורו של ארון ה' בארץ פלישתים:
(א) וַי ְהִ י אֲ רֹון ה' ּבִׂשְ דֵ ה פְ לִׁשְ ּתִ ים ׁשִ בְעָ ה חֳ דָ ׁשִ ים.
(ב) וַּיִקְ ְראּו פְ לִׁשְ ּתִ ים לַּכ ֹהֲ נִים וְלַּק ֹסְ מִ ים לֵאמ ֹר מַ ה ּנַעֲ ׂשֶ ה לַאֲ רֹון ה' הֹודִ עֻ נּו ּבַּמֶ ה נְׁשַ ּלְחֶ ּנּו לִמְ קֹומֹו.
(ג) ו ַּי ֹאמְ רּו אִ ם מְ ׁשַ ּלְחִ ים אֶ ת אֲ רֹון אֱ ֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל ַאל ּתְ ׁשַ ּלְחּו א ֹתֹו ֵריקָ ם ּכִי הָ ׁשֵ ב ּתָ ׁשִ יבּו לֹו אָ ׁשָ ם ָאז ּתֵ ָרפְ אּו ו ְנֹודַ ע ָלכֶם לָּמָ ה ֹלא תָ סּור י ָדֹו
מִ ּכֶם.

(ד) ו ַּי ֹאמְ רּו מָ ה הָ אָ ׁשָ ם אֲ ׁשֶ ר נָׁשִ יב לֹו ו ַּי ֹאמְ רּו מִ סְ ּפַ ר סַ ְרנֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים חֲ מִ ּׁשָ ה טְ ח ֵֹרי זָהָ ב ו ַחֲ מִ ּׁשָ ה עַ ְכּב ְֵרי זָהָ ב ּכִי מַ ּגֵפָ ה ַאחַ ת ְל ֻכּלָם
ּולְסַ ְרנֵיכֶם.
ָארץ ּונְתַ ּתֶ ם לֵאֹ-להֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל ּכָבֹוד אּולַי י ָקֵ ל אֶ ת י ָדֹו מֵ עֲ לֵיכֶם ּומֵ עַ ל
(ה) ו ַעֲ ׂשִ יתֶ ם ַצלְמֵ י טְ ח ֵֹריכֶם ו ְ ַצלְמֵ י עַ ְכּב ְֵריכֶם הַ ּמַ ׁשְ חִ יתִ ם אֶ ת הָ ֶ
ַאר ְצכֶם.
אֱ ֹ-להֵ יכֶם ּומֵ עַ ל ְ
(ו) וְלָּמָ ה תְ ַכּבְדּו אֶ ת ְל ַב ְבכֶם ּכַאֲ ׁשֶ ר ִּכּבְדּו מִ צ ְַרי ִם ּופַ ְרע ֹה אֶ ת ִלּבָם הֲ לֹוא ּכַאֲ ׁשֶ ר הִ תְ עַ ּלֵל ּבָהֶ ם וַי ְׁשַ ּלְחּום וַּיֵלֵכּו.
(ז) ו ְעַ ּתָ ה קְ חּו ו ַעֲ ׂשּו עֲ ָגלָה חֲ דָ ׁשָ ה אֶ חָ ת ּוׁשְ ּתֵ י פָ רֹות עָ לֹות אֲ ׁשֶ ר ֹלא עָ לָה עֲ לֵיהֶ ם ע ֹל ו ַאֲ סַ ְרּתֶ ם אֶ ת הַ ּפָ רֹות ּבָעֲ ָגלָה ו ַהֲ ׁשֵ יב ֹתֶ ם ְּבנֵיהֶ ם
מֵ ַאחֲ ֵריהֶ ם הַ ָּבי ְתָ ה.
ַָארּגַז מִ ּצִּדֹו ו ְׁשִ ּלַחְ ּתֶ ם א ֹתֹו ו ְהָ לְָך.
(ח) ּולְקַ חְ ּתֶ ם אֶ ת אֲ רֹון ה' ּונְתַ ּתֶ ם א ֹתֹו אֶ ל הָ עֲ ָגלָה ו ְאֵ ת ְּכלֵי הַ ּזָהָ ב אֲ ׁשֶ ר הֲ ׁשֵ ב ֹתֶ ם לֹו אָ ׁשָ ם ּתָ ׂשִֹימּו ב ְ
ּוראִ יתֶ ם אִ ם ּדֶ ֶרְך ּגְבּולֹו י ַעֲ לֶה ּבֵית ׁשֶ מֶ ׁש הּוא עָ ׂשָ ה לָנּו אֶ ת הָ ָרעָ ה הַ ּגְדֹולָה הַ ּז ֹאת ו ְאִ ם ֹלא וְי ָדַ עְ נּו ּכִי ֹלא י ָדֹו נָגְעָ ה ּבָנּו מִ קְ ֶרה הּוא
(ט) ְ
הָ י ָה לָנּו.
(י) וַּיַעֲ ׂשּו הָ אֲ נָׁשִ ים ּכֵן וַּיִקְ חּו ׁשְ ּתֵ י פָ רֹות עָ לֹות וַּיַַאסְ רּום ּבָעֲ ָגלָה ו ְאֶ ת ְּבנֵיהֶ ם ּכָלּו ַב ָּבי ִת.
ַארּגַז ו ְאֵ ת עַ ְכּב ְֵרי הַ ּזָהָ ב ו ְאֵ ת ַצלְמֵ י טְ ח ֵֹריהֶ ם.
(יא) וַּיָׂשִ מּו אֶ ת אֲ רֹון ה' אֶ ל הָ עֲ ָגלָה ו ְאֵ ת הָ ְ
(יב) וַּיִּׁשַ ְרנָה הַ ּפָ רֹות ּבַּדֶ ֶרְך עַ ל ּדֶ ֶרְך ּבֵית ׁשֶ מֶ ׁש ּבִמְ סִ ּלָה ַאחַ ת הָ לְכּו הָ ֹלְך וְגָעֹו ו ְֹלא סָ רּו י ָמִ ין ּוׂשְ מ ֹאול ו ְסַ ְרנֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים ה ֹ ְלכִים ַאחֲ ֵריהֶ ם עַ ד
ּגְבּול ּבֵית ׁשָ מֶ ׁש.

שאלות הבנה:
 .1כמה זמן היה ארון הברית בארץ פלישתים?
 .2לאילו יועצים קראו סרני פלישתים?
 .3מה אמורים לסמל עכברי הזהב והצלמים?
 .4מדוע יש לקחת דווקא פרות עם עגלים צעירים? לשם הבנת המתואר העזרו בדברי הרד"ק:
"ושתי פרות עלות" – רצה לומר :בחנו הדבר לדעת שהאמת איתנו ,וזאת עשו :קחו
פרות מניקות אשר לא משכו מעולם בעול ,ואסרו אתהן בעגלה ,וקחו את בניהן מהן,
והנה מדרך הנהוג [=דרך הטבע] לא יזוזו ממקומן ללכת מבניהן ,ומכל שכן שגם לא
הורגלו במשיכת העול.
 .5איזה מבחן הציעו היועצים ומה הוא בא לבדוק?
 .6מה הייתה תוצאת המבחן המדובר? מה הם למדו ממנו?
 .7מדוע הפלישתים שולחים את הארון דווקא לבית שמש ,ולא לירושלים ,לשכם או לחברון?
העזרו במפה שראינו גם למעלה.

כעת נעבור לבית שמש.
דמיינו את עצמכם ברגע הזה:
אתם ישראלים ,תושבי בית שמש ,וכמו בכל יום אתם יוצאים לעבודת הקציר בשדה.
יתכן שאתם עדיין באבל על קרוב שנפל במלחמה האחרונה נגד פלישתים ,מלחמה
שאירעה לפני שבעה חודשים.
הפלישתים מושלים בארץ ורודים בכם .המורל הלאומי ירוד ,כיוון שארון ברית ה' ,כלי
המשכן הקדוש ביותר ,נפל בשבי ואתם מאמינים שלעולם הוא לא ישוב .ומי יודע – אולי
הפלישתים כבר מזמן התיכו אותו והכינו מהזהב הזה תכשיטים לנשות הסרנים שלהם.

ופתאום:

משימה:
נסו לתאר במילים את התחושה שלכם .ביכולתכם להיעזר בתחושות המובעות בתמונה זו.
אתם יכולים לכתוב קטע מיומנו האישי של אדם שנכח שם ,או לתאר בפרוזה (צורה של סיפור) את
תגובותיו ורגשותיו של אותו אדם.
בתיאור התייחסו לרגשות השונים ,לאירועים עצמם ,לתגובות האנשים שמסביב ,למחשבות של
הדמויות וכדומה.
תוכלו להיעזר במשפטים כגון:
●

כבר כמה חודשים שאני מרגיש  /שפלוני הרגיש ...

●

האווירה כאן בבית שמש הייתה ...

●

מאז שהפלישתים  ...המצב בארץ ....

●

כל כך כאב שלנו ש ...

●

כל הזמן דאגנו :מה יהיה עם  / ...כולם דואגים מה יהיה עם ...

●

פתאום כש  ....הרגשתי ש...

●

הידיים שלי  ...דפיקות הלב שלי  ...הרגלים שלי ....

●

מסביב נשמעו קולות של  ....האנשים כולם ....

כעת נקרא את המשך הסיפור:
(יג) ּובֵית ׁשֶ מֶ ׁש קֹצ ְִרים קְ צִיר חִ ּטִ ים ּבָעֵ מֶ ק וַּיִׂשְ אּו אֶ ת עֵ ינֵיהֶ ם וַּי ְִראּו אֶ ת הָ ָארֹון וַּיִׂשְ מְ חּו ל ְִראֹות.
(יד) ו ְהָ עֲ ָגלָה ּבָָאה אֶ ל ׂשְ דֵ ה י ְהֹוׁשֻ עַ ּבֵית הַ ּׁשִ מְ ׁשִ י ו ַּתַ עֲ מ ֹד ׁשָ ם ו ְׁשָ ם אֶ בֶן ּגְדֹולָה וַיְבַּקְ עּו אֶ ת עֲ צֵי הָ עֲ ָגלָה ו ְאֶ ת הַ ּפָ רֹות הֶ עֱ לּו עֹלָה לַה'.
(טו) ו ְהַ ְלוִּיִם ִ
ַארּגַז אֲ ׁשֶ ר אִ ּתֹו אֲ ׁשֶ ר ּבֹו ְכלֵי זָהָ ב וַּיָׂשִ מּו אֶ ל הָ אֶ בֶן הַ ּגְדֹולָה ו ְַאנְׁשֵ י בֵית ׁשֶ מֶ ׁש הֶ עֱ לּו ע ֹלֹות וַּיִ ְזּבְחּו
הֹורידּו אֶ ת אֲ רֹון ה' ו ְאֶ ת הָ ְ
ְזבָחִ ים ּבַּיֹום הַ הּוא לַה'.
(טז) ו ַחֲ מִ ּׁשָ ה סַ ְרנֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים ָראּו וַּיָׁשֻ בּו עֶ קְ רֹון ּבַּיֹום הַ הּוא.
(יז) ו ְאֵ ּלֶה טְ ח ֵֹרי הַ ּזָהָ ב אֲ ׁשֶ ר הֵ ׁשִ יבּו פְ לִׁשְ ּתִ ים אָ ׁשָ ם לַה' לְאַ ׁשְ ּדֹוד אֶ חָ ד לְעַ ּזָה אֶ חָ ד לְאַ ׁשְ קְ לֹון אֶ חָ ד ְלגַת אֶ חָ ד לְעֶ קְ רֹון אֶ חָ ד( .יח) ו ְעַ ְכּב ְֵרי
הַ ּזָהָ ב מִ סְ ּפַ ר ּכָל עָ ֵרי פְ לִׁשְ ּתִ ים לַחֲ מֵ ׁשֶ ת הַ ּסְ ָרנִים מֵ עִ יר מִ ְבצָר ו ְעַ ד ּכ ֹפֶ ר הַ ּפְ ָרזִי ו ְעַ ד ָאבֵל הַ ּגְדֹולָה אֲ ׁשֶ ר הִ ּנִיחּו עָ לֶיהָ אֵ ת אֲ רֹון ה' עַ ד הַ ּיֹום
הַ ּזֶה ּבִׂשְ דֵ ה י ְהֹוׁשֻ עַ ּבֵית הַ ּׁשִ מְ ׁשִ י.
(יט) וַּיְַך ּבְַאנְׁשֵ י בֵית ׁשֶ מֶ ׁש ּכִי ָראּו ּבַאֲ רֹון ה' וַּיְַך ּבָעָ ם ׁשִ בְעִ ים אִ יׁש חֲ מִ ּׁשִ ים אֶ לֶף אִ יׁש וַּיִתְ אַ ּבְלּו הָ עָ ם ּכִי הִ ּכָה ה' ּבָעָ ם מַ ּכָה גְדֹולָה.
(כ) ו ַּי ֹאמְ רּו ַאנְׁשֵ י בֵית ׁשֶ מֶ ׁש מִ י יּוכַל לַעֲ מ ֹד לִפְ נֵי ה' הָ אֱ ֹ-להִ ים הַ ּקָ דֹוׁש הַ ּזֶה ו ְאֶ ל מִ י י ַעֲ לֶה מֵ עָ לֵינּו.
(כא) וַּיִׁשְ לְחּו מַ לְָאכִים אֶ ל יֹוׁשְ בֵי קִ ְרי ַת י ְעָ ִרים לֵאמ ֹר הֵ ׁשִ בּו פְ לִׁשְ ּתִ ים אֶ ת אֲ רֹון ה' ְרדּו הַ עֲ לּו א ֹתֹו אֲ לֵיכֶם.

●

מה עשו אנשי בית שמש כאשר הגיע אליהם ארון הברית?

●

איזו פורענות אירעה להם פתאום?

●

כיצד הכתוב מנמק את בואה של הפורענות הזו?

●

כיצד מגיבים אנשי בית שמש לאחר האסון? מי הגיבו באופן דומה?

●

מה התחושה הראשונה שיש לכם מהאופן שבו מסתיים הסיפור?

●

האם היא הולמת את התחושות שתיארתם לפני כן?

לחקור :כמה אנשים מתו שמה?
סופו של הסיפור לא פשוט כלל ,ואין ספק שהוא מעלה תחושות קשות.
כעת נתמקד בשאלה אחת :כמה אנשים מתו שם ומדוע?
מספר המתים אינו ברור לחלוטין ,כיוון שבפסוק יט נזכרים שני מספרים שונים ,והוא גם מבחין בין
"העם" לבין "אנשי בית שמש":
וַּיְַך ּבְַאנְׁשֵ י בֵית ׁשֶ מֶ ׁש ּכִי ָראּו ּבַאֲ רֹון ה' ,וַּיְַך ּבָעָ ם,
ׁשִ בְעִ ים אִ יש ,חֲ מִ ּׁשִ ים אֶ לֶף אִ יׁש.
וַּיִתְ אַ ּבְלּו הָ עָ ם ּכִי הִ ּכָה ה' ּבָעָ ם מַ ּכָה גְדֹולָה.

קראו את דבריו (הקצרים) של הרב יעקב מדן המופיעים באתר : 929
דברי הרב מדן) https://www.929.org.il/page/238/post/6744 ( :

(בתמונה :הרב יעקב מדן)
הסבר אחר ,אך דומה ,מביא האברבנאל:
שאלתי בזה [ ]...למה הכה השם באנשי בית שמש מכה רבה כזאת?
חכמינו ז״ל פירשו "שבעים איש" שהיו שקולין "חמשים אלף איש" []...
והנה בית השמש היה מקום קטן ,ואיך נאמר שמתו שם חמשים אלפי איש ונשארו אנשים
ששלחו מלאכים אל קרית יערים?!
וגם שנאמר שהיו שמה כל אותו העם הרב ,יקשה מאד איך מתו כלם על עון נקל [=חטא קל]?
[]...
והנכון אצלי שלא מתו באנשי בית שמש כי אם שבעים איש לבד []...
ואמנם החמשים אלף איש שזכר הוא מספר ההרוגים אשר מתו בסבת הארון ,אם בערי
הפלשתים ואם בבית שמש שהיו כלם חמשים אלף איש .וראה הכתוב להודיע זה כאן לפי
שהשלים בזה ספור ענין הפלשתים וביאת הארון והשלים להודיע פלאות הארון וכל המתים
שמתו בסבתו [ ]...כי היתה ההכאה מהפלשתים שזכר למעלה ועם אנשי בית שמש שגם כן
מתו בסבת הארון – היו כלם חמשים אלף איש.
והוא פירוש מחוור מאד.
למי מתייחס המספר חמישים אלף איש לדעת כל אחד מהפירושים הללו?

ולסיכום הנלמד עד כה
בפרקים ה'-ו' למדנו על מסעו של ארון הברית בארץ פלישתים ועל האופן שבו הוא חזר ,בסופו של דבר,
לישראל.
גם הפלישתים וגם אני ישראל הגיעו לאותה המסקנה" :מִ י יּוכַל לַעֲ מ ֹד לִפְ נֵי ה' הָ אֱ ֹ-להִ ים הַ ּקָ דֹוׁש הַ ּזֶה".
כזכור ,בפרק ד' (שאותו למדנו במסע הקודם) ראינו שהחטא של העם שבגללו הם הפסידו בקרב היה
ביחסם השגוי ביחס לארון הברית .העם האמין כי הארון הוא מעין כלי נשק שהם יכולים להשתמש בו

מתי שהם רוצים .כעת ,לאחר שהארון עובר מסע לא קצר ,ישראל מכירים בכך שמי שעומד מאחורי
הדברים איננו הארון ,אלא ה' .לא עץ וזהב מחוללים את האירועים ,אלא ה' בורא העולם ,שהארון רק
משמש חלק מהאופן שבו אנו עובדים אותו.
המסר העולה מכאן ברור :ה' יכול לדאוג לעמו ורק לו הכוח והניצחון – גם כנגד האויבים של ישראל ,וגם
כנגד ישראל עצמם (במידה והם חוטאים).

להשלמת סיפורו של ארון הברית ,נצפה כעת בסרטון של מכון מגלי"ם המספר בקצרה (ועם המחשות
יפות מאוד) את תולדותיו (כולל אירועים שעליהם תלמדו רק בספר שמואל ב):
https://www.youtube.com/watch?v=nAdDW4TMiL4

לשמוע :דיון כיתתי בשאלת "והזר הקרב יומת" (הנחיות למורה)
סופו של פרק ו' מאתר את המכה הגדולה שניחתת על אנשי בית שמש.
יש שרואים כאן עונש נקודתי ביחס שלהם אל הארון (לא כיסו אותו  /פתחו אותו  /זלזלו בו).
יש שרואים כאן עונש נוסף על היחס הכללי של בני ישראל אל הארון ,כהמשך לפרק ד'.
בכל מקרה – מדובר בסיפור לא פשוט שמתקשר לשני סיפורים דומים נוספים :סיפורם של נדב ואביהוא
וסיפורו של עזה.
סיפורים אלו מעוררים את שאלת הסכנה שיש בקרבה אל הקודש:
האם זה נכון? האם זה הגיוני? איך אנחנו מרגישים ביחס לכך? האם יש לכך מקבילות בעולם שלנו?
(אנרגיה אטומית  /דרישות מוסרית גבוהות מאנשי ציבור (באידיאל) וכדומה).
המורה מוזמן לנהל עם תלמידיו דיון בנושא זה.
נושא נוסף שכדאי לדעת בו הוא שורש החטא ("שורש האמונה ושורש המרי") – היחס לארון כאל
אובייקט עצמאי או כמקבל את כוחו מהקב"ה [מקור אפשרי כבסיס לדיון :משל בית המרקחת בספר
הכוזרי ,מאמר א ,סימן עט].
האם גם אנחנו חוטאים בכך? האם אנחנו "עובדים אצל הקב"ה" או שהוא "עובד אצלנו".

ליישם :השוואת שני סיפורי המלחמות (פרקים ד' ,ז')
ארון ה' הגיע אל פלשת בעקבות תבוסתם של ישראל במלחמה.
את סיפורה של מלחמה זו למדנו בפרק ד'.
אך כזכור הדמות העיקרית המלווה אותנו בשלב זה של מסענו היא שמואל.
בסופו של פרק ג' (ובפסוק הראשון של פרק ד') שמענו כיצד מעמדו של שמואל הנביא הולך וגדל וכיצד
הוא מתחיל להתפרסם בישראל כנביא אמת.
פרקים ד'–ו' לא הזכירו אותו כלל .הם עסקו במלחמה העגומה של ישראל בפלישתים ,בחורבנה של
שילה ,ובסיפורו של ארון הברית.
בפרק ז' ,שאותו נלמד עכשיו ,נחזור ונעסוק בשמואל הנביא ,במהפכה הדתית שהוא הוביל בישראל
ובתבוסה שהוא הנחיל לפלישתים בשדה הקרב.
לאחר שנקרא את הפרק נעיין בו ,נערוך השוואה בין שתי המלחמות בפלישתים – המלחמה העגומה
של פרק ד' והמלחמה המוצלחת של פרק ז'.
מתוך השוואה זו ננסה לענות על השאלה מה היה הגורם שהביא להפסד או לניצחון בקרב.

נתחיל בקריאת הפסוקים הראשונים של פרק ה':
(א) וַּיָב ֹאּו ַאנְׁשֵ י קִ ְרי ַת י ְעָ ִרים וַּיַעֲ לּו אֶ ת אֲ רֹון ה' וַּיָבִאּו א ֹתֹו אֶ ל ּבֵית אֲ בִינָדָ ב ַּב ִּגבְעָ ה ו ְאֶ ת אֶ לְעָ זָר ּבְנֹו קִ ּדְ ׁשּו לִׁשְ מ ֹר אֶ ת אֲ רֹון ה'.
(ב) וַי ְהִ י מִ ּיֹום ׁשֶ בֶת הָ ָארֹון ּבְקִ ְרי ַת י ְעָ ִרים וַּי ְִרּבּו הַ ּיָמִ ים וַּיִהְ יּו עֶ ׂשְ ִרים ׁשָ נָה וַּיִּנָהּו [=וילכו] ּכָל ּבֵית י ִׂשְ ָראֵ ל ַאחֲ ֵרי ה'.
(ג) ו ַּי ֹאמֶ ר ׁשְ מּואֵ ל אֶ ל ּכָל ּבֵית י ִׂשְ ָראֵ ל לֵאמ ֹר :אִ ם ְּבכָל ְל ַב ְבכֶם אַ ּתֶ ם ׁשָ בִים אֶ ל ה' הָ סִ ירּו אֶ ת אֱ ֹלהֵ י הַ ּנֵכָר מִ ּתֹו ְככֶם ו ְהָ עַ ׁשְ ּתָ רֹות ו ְהָ כִינּו
ְל ַב ְבכֶם אֶ ל ה' ו ְעִ בְדֻ הּו ְלבַּדֹו וְיַּצֵל אֶ תְ כֶם מִ ּיַד ּפְ לִׁשְ ּתִ ים.
(ד) וַּיָסִ ירּו ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ת הַ ּבְעָ לִים ו ְאֶ ת הָ עַ ׁשְ ּתָ ר ֹת וַּיַעַ בְדּו אֶ ת ה' ְלבַּדֹו.
(ה) ו ַּי ֹאמֶ ר ׁשְ מּואֵ ל קִ בְצּו אֶ ת ּכָל י ִׂשְ ָראֵ ל הַ ּמִ צְּפָ תָ ה ו ְאֶ תְ ּפַ ּלֵל ּבַעַ דְ כֶם אֶ ל ה'.
(ו) וַי ִּקָ בְצּו הַ ּמִ צְּפָ תָ ה וַּיִׁשְ אֲ בּו מַ י ִם וַּיִׁשְ ּפְ כּו לִפְ נֵי ה' וַּיָצּומּו ּבַּיֹום הַ הּוא ו ַּי ֹאמְ רּו ׁשָ ם חָ טָ אנּו לַה' וַּיִׁשְ ּפ ֹט ׁשְ מּואֵ ל אֶ ת ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל ּבַּמִ צְּפָ ה.

●

פסוקים א-ו מתארים תהליך של  20שנה (כנראה שתחת הנהגתו של שמואל) .סכמו את
השלבים העיקריים של התהליך המתואר.

●

באיזה טיעון משתמש שמואל כדי לשכנע את העם להסיר את אלוהי הניכר מתוכם? מה
דעתכם על טיעון זה?

●

מדוע ערך שמואל כינוס במצפה?

●

לאור מה שראינו עד כה ,מה לדעתכם צפוי לקרות כעת במישור המדיני-בטחוני?

●

כיצד לדעתכם דבר זה יתרחש?

במבט אישי:
●

האם יצא לכם להשתתף באירוע רב משתתפים (כחמשת אלפים איש ומעלה)?

●

אם כן – איזה אירוע זה היה? מה הייתה מטרתו? האם אתם גאים במטרה זו?

●

כיצד הרגשתם באותו האירוע? כיצד לדעתכם חשו האנשים שסביבכם?

●

כיצד לדעתכם מרגיש העם המתכנס במצפה תחת הנהגתו של שמואל?

כנראה שמטרת העצרת היא לבקש מה' שירחם על ישראל ,שיסלח על חטאיהם ושיושיע אותם מהאויב
הפלישתי.
ולהפתעתנו זה קורה הרבה יותר מהר ממה שציפינו:
(ז) וַּיִׁשְ מְ עּו פְ לִׁשְ ּתִ ים ּכִי הִ תְ קַ ּבְצּו ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל הַ ּמִ צְּפָ תָ ה וַּיַעֲ לּו סַ ְרנֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים אֶ ל י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיִׁשְ מְ עּו ְּבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל וַּי ְִראּו מִ ּפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים.
(ח) ו ַּי ֹאמְ רּו ְבנֵי י ִׂשְ ָראֵ ל אֶ ל ׁשְ מּואֵ לַ :אל ּתַ חֲ ֵרׁש מִ ּמֶ ּנּו מִ ּזְע ֹק אֶ ל ה' אֱ ֹ-להֵ ינּו ו ְי ֹׁשִ עֵ נּו מִ ּיַד ּפְ לִׁשְ ּתִ ים.
(ט) וַּיִּקַ ח ׁשְ מּואֵ ל טְ לֵה חָ לָב אֶ חָ ד וַּיַעֲ לֵהּו עֹולָה ָּכלִיל לַה' וַּיִזְעַ ק ׁשְ מּואֵ ל אֶ ל ה' ּבְעַ ד י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיַעֲ נֵהּו ה'.
(י) וַי ְהִ י ׁשְ מּואֵ ל מַ עֲ לֶה הָ עֹולָה ּופְ לִׁשְ ּתִ ים נִּגְׁשּו לַּמִ לְחָ מָ ה ְּבי ִׂשְ ָראֵ ל וַּי ְַרעֵ ם ה' ּבְקֹול ּגָדֹול ּבַּיֹום הַ הּוא עַ ל ּפְ לִׁשְ ּתִ ים וַי ְהֻ ּמֵ ם וַּיִּנָגְפּו לִפְ נֵי
י ִׂשְ ָראֵ ל.
(יא) וַּיֵצְאּו ַאנְׁשֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל מִ ן הַ ּמִ צְּפָ ה וַּי ְִרּדְ פּו אֶ ת ּפְ לִׁשְ ּתִ ים וַּיַּכּום עַ ד מִ ּתַ חַ ת ְלבֵית ּכָר.
(יב) וַּיִּקַ ח ׁשְ מּואֵ ל אֶ בֶן ַאחַ ת וַּיָׂשֶ ם ּבֵין הַ ּמִ צְּפָ ה ּובֵין הַ ּׁשֵ ן וַּיִקְ ָרא אֶ ת ׁשְ מָ ּה אֶ בֶן הָ עָ זֶר ו ַּי ֹאמַ ר עַ ד הֵ ּנָה עֲ ז ָָרנּו ה'.
(יג) וַּיִ ָּכנְעּו הַ ּפְ לִׁשְ ּתִ ים ו ְֹלא י ָסְ פּו עֹוד לָבֹוא ִּבגְבּול י ִׂשְ ָראֵ ל ו ַּתְ הִ י י ַד ה' ּבַּפְ לִׁשְ ּתִ ים ּכ ֹל י ְמֵ י ׁשְ מּואֵ ל.
(יד) ו ַּתָ ׁש ֹ ְבנָה הֶ עָ ִרים אֲ ׁשֶ ר לָקְ חּו פְ לִׁשְ ּתִ ים מֵ אֵ ת י ִׂשְ ָראֵ ל ְלי ִׂשְ ָראֵ ל מֵ עֶ קְ רֹון ו ְעַ ד ּגַת ו ְאֶ ת ּגְבּולָן הִ ּצִיל י ִׂשְ ָראֵ ל מִ ּיַד ּפְ לִׁשְ ּתִ ים וַי ְהִ י ׁשָ לֹום ּבֵין
י ִׂשְ ָראֵ ל ּובֵין הָ אֱ מ ִֹרי.

כאן אנו רואים כיצד עצם כינוס החזרה בתשובה הוא שגרם למלחמה.
אבל בניגוד למלחמה הקודמת ,במלחמה זו הניצחון היה של ישראל.
יש דמיון רב בין המלחמה המתוארת בפרקנו לבין המלחמה שקראנו עליה בפרק ד'.
הבא נזכר בה:
פרק ד:
וַּיֵצֵא י ִׂשְ ָראֵ ל לִקְ ַראת ּפְ לִׁשְ ּתִ ים לַּמִ לְחָ מָ ה וַּיַחֲ נּו עַ ל הָ אֶ בֶן הָ עֶ זֶר ּופְ לִׁשְ ּתִ ים חָ נּו בַאֲ פֵ ק( .ב) וַּיַעַ ְרכּו פְ לִׁשְ ּתִ ים לִקְ ַראת י ִׂשְ ָראֵ ל ו ַּתִ ּטׁש
ְַארּבַעַ ת אֲ לָפִ ים אִ יׁש.
הַ ּמִ לְחָ מָ ה וַּיִּנָגֶף י ִׂשְ ָראֵ ל לִפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים וַּיַּכּו בַּמַ עֲ ָרכָה ּבַּׂשָ דֶ ה ּכ ְ
(ג) וַּיָב ֹא הָ עָ ם אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה ו ַּי ֹאמְ רּו זִקְ נֵי י ִׂשְ ָראֵ ל לָּמָ ה נְגָפָ נּו ה' הַ ּיֹום לִפְ נֵי פְ לִׁשְ ּתִ ים נִקְ חָ ה אֵ לֵינּו מִ ּׁשִ ֹלה אֶ ת אֲ רֹון ּב ְִרית ה' וְי ָב ֹא בְקִ ְרּבֵנּו
ו ְיׁשִ עֵ נּו מִ ּכַף אֹיְבֵינּו.
(ד) וַּיִׁשְ לַח הָ עָ ם ׁשִ ֹלה וַּיִׂשְ אּו מִ ּׁשָ ם אֵ ת אֲ רֹון ּב ְִרית ה' צְ-בָאֹות יׁשֵ ב הַ ּכ ְֻרבִים ו ְׁשָ ם ׁשְ נֵי ְבנֵי עֵ לִי עִ ם אֲ רֹון ּב ְִרית הָ אֱ ֹ-להִ ים חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס.
ָארץ( .
(ה) וַי ְהִ י ּכְבֹוא אֲ רֹון ּב ְִרית ה' אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה וַּי ִָרעּו כָל י ִׂשְ ָראֵ ל ּתְ רּועָ ה גְדֹולָה ו ַּתֵ ה ֹם הָ ֶ
ו) וַּיִׁשְ מְ עּו פְ לִׁשְ ּתִ ים אֶ ת קֹול הַ ּתְ רּועָ ה ו ַּי ֹאמְ רּו מֶ ה קֹול הַ ּתְ רּועָ ה הַ ּגְדֹולָה הַ ּז ֹאת ּבְמַ חֲ נֵה הָ עִ ב ְִרים וַּיֵדְ עּו ּכִי אֲ רֹון ה' ּבָא אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה.
(ז) וַּי ְִראּו הַ ּפְ לִׁשְ ּתִ ים ּכִי ָאמְ רּו ּבָא אֱ ֹ-להִ ים אֶ ל הַ ּמַ חֲ נֶה ו ַּי ֹאמְ רּו אֹוי לָנּו ּכִי ֹלא הָ י ְתָ ה ּכָז ֹאת אֶ תְ מֹול ׁשִ לְׁש ֹם.
(ח) אֹוי לָנּו מִ י יַּצִילֵנּו מִ ּיַד הָ אֱ ֹ-להִ ים הָ אַ ּדִ ִ
ירים הָ אֵ ּלֶה אֵ ּלֶה הֵ ם הָ אֱ ֹ-להִ ים הַ ּמַ ּכִים אֶ ת מִ צ ְַרי ִם ְּבכָל מַ ּכָה ּבַּמִ דְ ּבָר.
(ט) הִ תְ חַ ּזְקּו ו ִהְ יּו לַאֲ נָׁשִ ים ּפְ לִׁשְ ּתִ ים ּפֶ ן ּתַ עַ בְדּו לָעִ ב ְִרים ּכַאֲ ׁשֶ ר עָ בְדּו ָלכֶם ו ִהְ י ִיתֶ ם לַאֲ נָׁשִ ים וְנִלְחַ מְ ּתֶ ם.
(י) וַּיִּלָחֲ מּו פְ לִׁשְ ּתִ ים וַּיִּנָגֶף י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיָנֻסּו אִ יׁש לְא ֹהָ לָיו ו ַּתְ הִ י הַ ּמַ ּכָה ּגְדֹולָה מְ א ֹד וַּיִּפ ֹל מִ ּיִׂשְ ָראֵ ל ׁשְ לׁשִ ים אֶ לֶף ַר ְגלִי.
(יא) ו ַאֲ רֹון אֱ ֹ-להִ ים נִלְקָ ח ּוׁשְ נֵי ְבנֵי עֵ לִי מֵ תּו חָ פְ נִי ּופִ ינְחָ ס.

עתה נשווה בין שתי המלחמות .לשם כך מלאו את הטבלה הבאה:
המלחמה בפרק ד'
ההכנות הרוחניות (פסוק ד)
שישראל עושים לפני
המלחמה

המלחמה בפרק ז'
(פסוקים ג-ח)

מצב הרוח של
לפני
ישראל
המלחמה

התוצאה
המלחמה

של

(פסוק ה)

(פסוק ו)

(פסוק י)

(פסוקים י-יא)

[מיומנות :השוואה
באמצעות טבלה זו ערכנו השוואה בין שני הסיפורים .ראינו את ההבדל שבין אופן ההכנה לקראת
המלחמה בכל אחד מן הסיפורים ואת ההבדל שבתוצאה שלה.
המטרה שלנו בפיתוח מיומנות זו היא שתדעו לכתוב לבד טבלה מעין זו ,לבחור באילו נקודות צריך
לערוך את ההשוואה (קטגוריות) ,ומאילו פסוקים לקחת כל נתון.
כמובן שהטבלה היא רק כלי עזר לעריכת ההשוואה .מטרתה העיקרית של ההשוואה היא לנסות וללמוד
איזו תובנה רעיונית עולה ממנה ,כפי שנעשה כעת].
●

מה למדנו מהשוואה זו?

●

האם ההבדל שבהתנהגות קודם המלחמה הוא גם ההבדל שבתוצאה שלה?

●

נסו להיזכר בדברים שלמדנו במסע הקודם – מה הוביל לתבוסה של ישראל במלחמה
הראשונה? כיצד הם התייחסו לארון הברית? האם היה שינוי בהתנהגותם?

כעת נקרא את דבריו של פרופ' יהודה אליצור מתוך מאמרו "אבן העזר":
(הדברים מעובדים מתוך מאמר שהוא כתב ושאותו
) http://www.daat.ac.il/daat/tanach/rishonim/even.htm

תוכלו

לקרוא

במלואו

כאן:

בספר שמואל נזכר אבן העזר פעמים ,בשתי פרשיות קרובות זו לזו המדברות שתיהן
במלחמת ישראל בפלשתים .מכאן הסברה הפרשנית המתקבלת על הדעת ,שקיים קשר בין
שני המקראות הקוראים בשם אבן העזר]...[ .
רד"ק סובר כי שני המקראות דברו באותה אבן ,שהשם אבן העזר נקרא עליה אחרי נצחונו של
שמואל בפרק ז' ואלו בפרק ד' קראה הכתוב "אבן העזר" על שם העתיד.
דבר זה ניתן להאמר מבחינה פרשנית ,אבל הנתונים הגאוגרפיים מפריכים אותו .בפרק ד
חונים פלשתים באפק ,שעמדה בתל ראש העין ,על מקורות הירקון מזרחה לפתח תקוה .אבן

העזר שבפרק ז' היתה לעומת זאת בסביבות מצפה אשר בהרי בנימין ,הרחק מאוד משם
מזרחה.
מהו בכל זאת הקשר בין שתי אבני העזר?
מה הקשר בין שתי המלחמות :מפלת ישראל לפני פלשתים בפרק ד' ומפלת פלשתים לפני
ישראל בפרק ז'?
פרק ד' מתאר את תבוסת ישראל ,אגב הדגשת העובדה ,כי בוא ארון ברית ה' אל המחנה לא
הועיל .מדוע ניגפו ישראל באפק? כי הם סברו שפעולות חיצוניות-מכניות יש בהן כדי להבטיח
ישועת ה' .די להביא את הארון למחנה ומיד יבוא ה' בקרבם ויושיעם מכף אויביהם .לפיכך
מדגיש הנביא ,כי היה הארון עמהם ואף על פי כן ניגפו ,כי לא זו הדרך לזכות בישועת ה'.
ומהי הדרך הנכונה? הלוא היא מתוארת בפרק ז' .הארון שוב אינו בידי בני בליעל ,אלא בידי
כהן נאמן שנתקדש ,ולא חשוב כלל אם הוא יוצא בראש הלוחמים או לא .ברם אין זה אלא
השלב הראשון של השינוי לטובה שחל בישראל .היה זה תהליך ממושך של שינוי יסודי" :ויהי
מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית ישראל אחרי ה'".
אבן העזר שבפרק ד' היתה בסופו של דבר לאבן נגף ואילו בפרק ז' היתה זו אבן עזר באמת.
בפרק ד' ישראל מבקשים להבטיח את נצחונם מראש על ידי פעולות פולחניות-סמליות שונות.
אחת מאלה היא קריאת הסלע המתנשא ליד מחניהם בשם אבן העזר למען תהיה לאות ולסימן
טוב .והרי זה ,לדעת הנביא ,מעין מעשה נחש וכישוף "לאלץ" כביכול את ה' להיות בעזרם.
וכשלא הספיק המעשה הסמלי הזה ,עשו דבר "יותר יעיל" והביאו את הארון שעמו בודאי יבוא
ה' להושיעם.
המספר הנבואי מטעים שכל אלה הם ללא הועיל ועל כן ניגפו ישראל.
לא כן בפרק ז' .ישראל שבו אל ה' בכל לבבם ולאחר שענה ה' את שמואל המתפלל עליהם ונגף
את פלשתים ,עמד הנביא ולקח אבן וקרא שמה לאחר הישועה אבן העזר ,למען תהיה לעדה כי
"עד הנה עזרנו ה'"" .אבן העזר" הראשונה היתה פעולה פסולה של "סימן טוב" מעין נחש
קודם המעשה .אבן העזר האחרונה היתה מעשה הלל והודיה לאחר מעשה.
שתי אבני העזר אינן זהות .הראשונה היתה סמוך לאפק ,והשניה הרחק משם בסביבות מצפה.
הקשר ביניהן אינו גיאוגרפי כי אם נבואי ,וגם מבחינה זו אין כאן זהות כי אם ניגוד .אבן זו הנה
היפוכה של אבן זו .הראשונה אבן עזר של אמונה תפלה שהיתה בסופו של דבר לצור מכשול,
ואילו השניה היתה אבן עזר של אמת ,אות לאמונת אומן בהשגחת ה' ובישועתו לעושי רצונו.
גם פרופ' יהודה אליצור משווה בין תיאורי שתי המלחמות ומהשוואה זו הוא לומד על הסיבה שהביאה
לתוצאות השונות.
ננסה להבין את דבריו באמצעות שאלות ההכוונה הבאות (שעליהן אתם מתבקשים כמובן לענות):
 .1איזה מקום מוזכר בשמו בתיאור שתי המלחמות?
 .2האם מדובר באותו מקום או בשתי מקומות שונים בעלי שם זהה?
 .1כתבו את דעת הרד"ק והסבירו עם איזה קושי היא באה להתמודד.
 .2כיצד פרופ' אליצור דוחה דעה זו?
 .3מה דעתו של פרופ' אליצור בשאלה?
 .3מדוע ,לדעת אליצור ,ישראל הפסידו במלחמה שתוארה בפרק ד'?
 .4מתי ניתן השם "אבן העזר" למקום המתואר בפרק ד' ומה הייתה מטרת נתינת השם הזו?
 .5מתי ניתן השם "אבן העזר" למקום המתואר בפרק ז' ומה הייתה מטרתו?

[מיומנות :השוואה.

במהלך מילוי הטבלה פיתחנו את מיומנות ההשוואה.
כעת למדנו כלי נוסף בעריכת השוואות .לפעמים יש אלמנט שמשותף לשני סיפורים שונים והוא
שמעורר אותנו להשוות ביניהם .במקרה שלנו מדובר בשם המקום "אבן העזר" שמופיע רק בשני
הסיפורים שלנו ולא מוזכר יותר בתנ"ך .האזכור של המקום הזה בשני הסיפורים בא לומר לנו שיש קשר
ביניהם ועלינו להשוות ביניהם כדי להבין אותו] .

כעת נסיים את קריאת פרק ז' המתאר את תקופת הנהגתו של שמואל:
(טו) וַּיִׁשְ ּפ ֹט ׁשְ מּואֵ ל אֶ ת י ִׂשְ ָראֵ ל ּכ ֹל י ְמֵ י חַ ּיָיו.
(טז) ו ְהָ לְַך מִ ּדֵ י ׁשָ נָה ּבְׁשָ נָה ו ְסָ בַב ּבֵית אֵ ל ו ְהַ ִּג ְלּגָל ו ְהַ ּמִ צְּפָ ה ו ְׁשָ פַ ט אֶ ת י ִׂשְ ָראֵ ל אֵ ת ּכָל הַ ּמְ קֹומֹות הָ אֵ ּלֶה.
(יז) ּותְ ׁשֻ בָתֹו הָ ָרמָ תָ ה ּכִי ׁשָ ם ּבֵיתֹו ו ְׁשָ ם ׁשָ פָ ט אֶ ת י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיִבֶן ׁשָ ם מִ ְזּבֵחַ לַה'.

●

כיצד נראתה ההנהגה של שמואל?

●

מדוע לדעתכם הכתוב מציין שהוא הסתובב בין ערים שונות?

●

האם לדעתכם ראוי שגם היום מנהיגים או רבנים יתנהגו באופן דומה? נמקו.

סיכום ביניים :שתי המלחמות וארון אחד בתווך
בפרקים ד' וז' תוארו שתי מלחמות בפלישתים ,הראשונה הסתיימה בתבוסה ישראלית והשנייה
בניצחון.

באמצעות עריכת טבלה משווה העלינו את השאלה :מה גרם לתוצאה השונה? מדוע בראשונה ישראל
הפסידו ובשנייה ניצחו?
בעקבות דבריו של פרופ' אליצור למדנו שמה שגרם לשינוי היה השינוי התפיסתי של ישראל .בפרק ד'
הם חשבו ש"ה' עובד אצלם" ושהם יכולים לאלץ אותו להנחיל להם את הניצחון באמצעות שימוש
בארון .לעומת זאת ,בפרק ז' הם עשו תחילה תיקון רוחני עמוק והתפללו לזכות בניצחון ,ומשום כך
תפילתם גם נענתה.
בין שני סיפורים אלו חצץ סיפורו של הארון .אפשר לראות בסיפור הארון מעיין סיפור ראי ,המתאר כיצד
במקביל לתהליך התיקון הארוך שעובר על ישראל ( 20שנה!) ,הפלישתים עוברים "קורס מזורז" בנושא,
ולומדים להכיר גם כן ש"ה' לא עובד אצלם".
כך שני הסיפורים ,סיפור שתי מלחמות אבן העזר וסיפור ארון ה' בפלשת ,מעבירים מסר אחד :ה' הוא
הא-לוהים ולא ניתן לאלץ אותו לפעול למען בני האדם .הדרך היחידה לעבוד אותו ולקוות שהוא יטיב
עימך היא לעשות כפי שהוא ציווה בתורה.
אפשר לומר שזהו מפעל חייו של שמואל :להביא את עם ישראל לעבוד את ה' ולנטוש את האלילים,
ולהאמין כי הוא שיושיע אותם מיד פלישתים.
כעת נעבור לתחנת הלמידה האחרונה במסענו – פרק ח'.
כאן נגלה כי אולי העם לא ממש הפנים את המסר הזה ,והם מחפשים דרך הנהגה חלופית.
אז זהו ,ממשיכים בדרך.
קדימה.
לקום מצל העץ,
כובעים על הכתפיים,
תיקים על הראשים,
ללכת ממשיכים.

לחקור :מדוע ישראל מבקשים לפתע מלך? (פרק ח')
עד כה למדנו את פרקים א'–ז' בספר שמואל.
אפשר לומר שהנושא של פרקים אלו הוא נפילת בית עלי ועליית שמואל.
פרקים א'-ד' עסקו כזכור בימיו של עלי ובאופן העצוב שבו היא הסתיימה.
לעומת זאת ,פרקים א'–ג' במקביל ,וכן פרק ז' ,עסקו בשמואל .ראינו כיצד הילד גדל לנביא לאומי .וכן
ראינו כיצד ישראל זוכים לניצחון על הפלישתים בימיו .זאת כתוצאה מההנהגה הדתית שלו שהובילה
לתהליך עמוק של חזרה בתשובה בעם.
הפרק מתחיל עשרות שנים אחר כך ,כאשר שמואל כבר זקן:

(א) וַי ְהִ י ּכַאֲ ׁשֶ ר זָקֵ ן ׁשְ מּואֵ ל וַּיָׂשֶ ם אֶ ת ָּבנָיו ׁש ֹפְ טִ ים ְלי ִׂשְ ָראֵ ל.
(ב) וַי ְהִ י ׁשֶ ם ּבְנֹו הַ ּבְכֹור יֹואֵ ל ו ְׁשֵ ם מִ ׁשְ נֵהּו אֲ ִבּיָה ׁש ֹפְ טִ ים ִּבבְאֵ ר ׁשָ בַע.
(ג) ו ְֹלא הָ לְכּו ָבנָיו ּבִדְ ָרכָיו וַּיִּטּו ַאחֲ ֵרי הַ ָּבצַע וַּיִקְ חּו ׁש ֹחַ ד וַּיַּטּו מִ ׁשְ ּפָ ט.

●

האם הפסוקים הללו הפתיעו אתכם?

●

האם אתם זוכרים מנהיג נוסף מספר שמואל שבניו סטו מדרך היישר?

●

איך נוכל להסביר דבר זה?

●

נסו לחשוב מה שמואל חש ,בשאלה שהוא רואה את התנהגותם של בניו.

●

האם אתם מכירים מנהיגים בני דורנו שהבנים שלהם "עשו בושות"?

אנו רואים כאן שבניו של שמואל לא הלכו בדרכיו והם נהגו בשחיתות.
דבר זה מזכיר לנו את הנהגתו של עלי ,שגם שם בניו של עלי ,חפני ופנחס ,סטו מדרכו הישרה של
אביהם וחטאו.
●

איזה עיקרון נוכל ללמוד משני תקדימים אלו?

●

האם לדעתכם תפקידי הנהגה צריכים לעבור באופן אוטומטי לדור הבנים?

לכאורה המסר אמור להיות ברור – בכל דור צריך לבחור הנהגה חדשה ,כי שלטון שעובר בירושה עלול
לגרור שחיתות .כאשר ילד גדל בידיעה כי הוא יזכה להיות שליט – ולא משנה כיצד הוא יתנהג ,אין לו
שום סיבה להשתדל ולהיות ראוי לשלטון – שהרי ממילא הוא יהיה שליט.
אבל נשים לב למסקנה שהעם מגיע אליה:
(ד) וַּיִתְ קַ ּבְצּו ּכ ֹל זִקְ נֵי י ִׂשְ ָראֵ ל וַּיָב ֹאּו אֶ ל ׁשְ מּואֵ ל הָ ָרמָ תָ ה.
(ה) ו ַּי ֹאמְ רּו אֵ לָיו הִ ּנֵה אַ ּתָ ה זָקַ נְּתָ ּו ָבנֶיָך ֹלא הָ לְכּו ּבִדְ ָרכֶיָך,

עַ ּתָ ה ׂשִ ימָ ה ּלָנּו מֶ לְֶך לְׁשָ פְ טֵ נּו ְּככָל הַ ּגֹוי ִם.

●

מדוע לדעתכם העם מבקשים מלך? והרי לכאורה יצירת שושלת חדשה תביא את אותה
התוצאה עגומה – דור המשך מקולקל.

יתכן והעם סובר שהבעיה איננה בכך שהמנהיגים מנסים להעביר את התפקיד לדור ההמשך שלהם,
אלא בעצם העובדה שהם מונהגים על ידי אנשי דת (כוהנים או נביאים)!
העם אומר לשמואל שהם לא רוצים נביא ,אלא מלך .כדי שיהיו ככל הגויים.
הבה ונראה מהי תגובתו של שמואל לבקשתם:
(ו) וַּי ֵַרע הַ ּדָ בָר ּבְעֵ ינֵי ׁשְ מּואֵ ל ּכַאֲ ׁשֶ ר ָאמְ רּו ּתְ נָה ּלָנּו מֶ לְֶך לְׁשָ פְ טֵ נּו וַּיִתְ ּפַ ּלֵל ׁשְ מּואֵ ל אֶ ל ה'.
(ז) ו ַּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ׁשְ מּואֵ ל ׁשְ מַ ע ּבְקֹול הָ עָ ם לְכ ֹל אֲ ׁשֶ ר י ֹאמְ רּו אֵ לֶיָך ּכִי ֹלא א ֹתְ ָך מָ ָאסּו ּכִי א ֹתִ י מָ אֲ סּו מִ ּמְ ֹלְך עֲ לֵיהֶ ם.
(ח) ְּככָל הַ ּמַ עֲ ׂשִ ים אֲ ׁשֶ ר עָ ׂשּו מִ ּיֹום הַ עֲ ֹלתִ י א ֹתָ ם מִ ּמִ צ ְַרי ִם ו ְעַ ד הַ ּיֹום הַ ּזֶה וַּיַעַ ְז ֻבנִי וַּיַעַ בְדּו אֱ ֹלהִ ים אֲ חֵ ִרים ּכֵן הֵ ּמָ ה ע ֹׂשִ ים ּגַם לְָך.
(ט) ו ְעַ ּתָ ה ׁשְ מַ ע ּבְקֹולָם ,אַ ְך ּכִי הָ עֵ ד ּתָ עִ יד ּבָהֶ ם ו ְהִ ּגַדְ ּתָ לָהֶ ם מִ ׁשְ ּפַ ט הַ ּמֶ לְֶך אֲ ׁשֶ ר י ִמְ ֹלְך עֲ לֵיהֶ ם.

●

כיצד שמואל וה' מבינים את בקשתם של העם?

●

לאיזה חטא הקב"ה משווה את הבקשה שלהם למלך?

אנו רואים כי בסופו של דבר ה' אומר לשמואל לשמוע לעם ,אך הוא אומר לו שקודם לכן עליו להזהיר
אותם ולומר להם מה המשמעות של מלך .מהו "משפט המלך" .וזאת הוא עושה כעת:
(י) ו ַּי ֹאמֶ ר ׁשְ מּואֵ ל אֵ ת ּכָל ּדִ ב ְֵרי ה' אֶ ל הָ עָ ם הַ ּׁש ֹאֲ לִים מֵ אִ ּתֹו מֶ לְֶך.
(יא) ו ַּי ֹאמֶ ר זֶה י ִהְ י ֶה מִ ׁשְ ּפַ ט הַ ּמֶ לְֶך אֲ ׁשֶ ר י ִמְ ֹלְך עֲ לֵיכֶם אֶ ת ְּבנֵיכֶם י ִּקָ ח ו ְׂשָ ם לֹו ּבְמֶ ְר ַּכבְּתֹו ּובְפָ ָרׁשָ יו ו ְָרצּו לִפְ נֵי מֶ ְר ַּכבְּתֹו.
(יב) וְלָׂשּום לֹו ׂשָ ֵרי אֲ לָפִ ים ו ְׂשָ ֵרי חֲ מִ ּׁשִ ים וְלַחֲ רׁש חֲ ִריׁשֹו וְלִקְ צ ֹר קְ צִירֹו וְלַעֲ ׂשֹות ְּכלֵי מִ לְחַ מְ ּתֹו ּו ְכלֵי ִרכְּבֹו.
(יג) ו ְאֶ ת ּבְנֹותֵ יכֶם י ִּקָ ח ל ְַרּקָ חֹות ּולְטַ ּבָחֹות ּולְא ֹפֹות.
(יד) ו ְאֶ ת ׂשְ דֹותֵ יכֶם ו ְאֶ ת ּכ ְַרמֵ יכֶם וְזֵיתֵ יכֶם הַ ּטֹובִים י ִּקָ ח וְנָתַ ן לַעֲ בָדָ יו.
(טו) וְז ְַרעֵ יכֶם וְכ ְַרמֵ יכֶם י ַעְ ׂשר וְנָתַ ן לְסָ ִריסָ יו וְלַעֲ בָדָ יו.
ַחּוריכֶם הַ ּטֹובִים ו ְאֶ ת חֲ ֵ
(טז) ו ְאֶ ת עַ בְדֵ יכֶם ו ְאֶ ת ׁשִ פְ חֹותֵ יכֶם ו ְאֶ ת ּב ֵ
מֹוריכֶם י ִּקָ ח ו ְעָ ׂשָ ה לִמְ לַאכְּתֹו.
(יז) צ ֹאנְכֶם י ַעְ ׂשר ו ְאַ ּתֶ ם ּתִ הְ יּו לֹו לַעֲ בָדִ ים.
(יח) ּוזְעַ קְ ּתֶ ם ּבַּיֹום הַ הּוא מִ ּלִפְ נֵי מַ ְל ְּככֶם אֲ ׁשֶ ר ּבְחַ ְרּתֶ ם ָלכֶם ו ְֹלא י ַעֲ נֶה ה' אֶ תְ כֶם ּבַּיֹום הַ הּוא.

שמואל מנסה להפחיד את העם ולהראות להם אילו סכנות יש בשלטון מלוכני.
●

עיינו בדבריו וכתבו שלושה דברים שהמלך יהיה רשאי לעשות להם:

.1
.2
.3
האם העם יחזור בו מבקשתו או שהוא ימשיך להתעקש?
(יט) וַי ְמָ אֲ נּו הָ עָ ם לִׁשְ מ ֹעַ ּבְקֹול ׁשְ מּואֵ ל ו ַּי ֹאמְ רּוֹּ :לא! ּכִי אִ ם מֶ לְֶך י ִהְ י ֶה עָ לֵינּו.

(כ) ו ְהָ י ִינּו גַם אֲ נַחְ נּו ְּככָל הַ ּגֹוי ִם ּוׁשְ פָ טָ נּו מַ ְלּכֵנּו וְיָצָא לְפָ נֵינּו וְנִלְחַ ם אֶ ת מִ לְחֲ מ ֹתֵ נּו.
(כא) וַּיִׁשְ מַ ע ׁשְ מּואֵ ל אֵ ת ּכָל ּדִ ב ְֵרי הָ עָ ם וַי ְדַ ּב ְֵרם ּבְָא ְזנֵי ה'.
(כב) ו ַּי ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ׁשְ מּואֵ ל ׁשְ מַ ע ּבְקֹולָם ו ְהִ מְ ַלכְּתָ לָהֶ ם מֶ לְֶך ו ַּי ֹאמֶ ר ׁשְ מּואֵ ל אֶ ל ַאנְׁשֵ י י ִׂשְ ָראֵ ל לְכּו אִ יׁש לְעִ ירֹו.

●

כיצד העם מנמק את דרישתו החוזרת למלך?

●

האם לדעתכם זוהי דרישה מוצדקת? נמקו.

●

האם לדעתכם כיום הנהגת המדינה צריכה להיות בידי הרבנים או בידי הפוליטיקאים? מדוע?

אנו רואים שהעם לא מקשיב לאזהרותיו של שמואל והוא מתעקש לקבל מלך.
אבל כעת אנו מבינים טוב יותר מה הסיבה שהם רוצים מלךּ" :וׁשְ פָ טָ נּו מַ ְלּכֵנּו וְיָצָא לְפָ נֵינּו וְנִלְחַ ם אֶ ת
מִ לְחֲ מ ֹתֵ נּו" .העם מחפש דמות שתנהיג אותם במלחמה מול הפלישתים.
שמואל מוסר לה' את תשובתם של העם וה' מודיע לו שכך יהיה ושהוא אכן ימליך עליהם מלך.

לחשוב :מי הוא הנלחם לישראל? בין מלכו של עולם למשלך בשר ודם (בין
פרק ז' לפרק ח')
בפרק ז' ראינו כיצד המהפכה הדתית ששמואל הוביל בעם הביאה בסופו של דבר לניצחון ישראלי מוחץ
על האויב הפלישתי .לכאורה אנו אמורים ללמוד מכאן שאם ישראל רוצים לזכות בשקט בטחוני עליהם
להתחזק בעבודת ה'.
נזכיר שרעיון זה קיבל המחשה גדולה מאוד בפרקים ה'-ו'.
בפרקים אלו ראינו כיצד ארון הברית מכה בפלישתים ומוכיח להם "כי לה' המלוכה ומושל בגוים".
ולכאורה ,אם אפילו הפלישתים הגיעו למסקנה שה' הוא הכוח החזק באזור ושלא כדאי להתעסק איתו,
אז ברור שגם ישראל אמורים להגיע לאותה המסקנה.
והנה להפתעתנו בפרק ח' אנו שומעים שהעם מגיע למסקנה אחרת והם מבקשים מלך.
העם אינו מעוניין כי מלכו של עולם יגן עליהם ,אלא דווקא מלך אנושי.
חשבו :מדוע לדעתכם העם ביקש מלך?
יתכן וסיבת הדבר נעוצה בקושי לחיות בתוך האידיאל.
האידיאל הוא שנסמוך על ה' ,ושנאמין שבשעת הצורך גם הנביאים (כמו שמואל) יכולים להוביל אותנו
לניצחונות צבאיים .אבל כשיש מסביב צבאות אויב ,קשה שלא לרצות שגם לנו תהיה הנהגה לוחמת,
שיהיה לנו מלך שלא מתאפיין ברמתו הרוחנית ,אלא ביכולותיו הצבאיות!

האם לדעתכם סוגיה זו יכולה להיות רלוונטית גם לימינו?
שאלה זו תעסיק אותנו בתחנה הבאה.

שיתוף – הבטחון בה' והרצון לתחושת ביטחון מוחשית
התחנה הקודמת של מסענו הסתיימה בשאלה :האם הפער שבין האידיאל (לסמוך על ה' ונביאיו) לבין
הרצון שלנו להרגיש בצורה ממשית מוגנים (באמצעות שליט לוחם = מלך ככל הגויים) יכולה להיות
רלוונטית גם בימינו?

כעת אתם מתבקשים למצוא תופעה או סוגיה שמעסיקה אותנו כיום ,ושלדעתכם קשורה לשאלה זו.
אנו מחפשים נושאים שבהם אנו יודעים כי מבחינת האידיאל נכון להתנהל בצורה מסוימת ,אבל למעשה
קשה לנו להתנהל כך ואנו "מוותרים לעצמנו" ומבקשים חלופה.
שימו לב :חשוב לברר האם ה"אידיאל" שאנו מגדירים הוא באמת האידיאל.
הציגו בקצרה את התופעה או הסוגיה שבחרתם והסבירו כיצד לדעתם היא מתקשרת לנושא שלו.
[השיתוף ייעשה בשיעור או בקיר שיתופי – לפי בחירת המורה שלכם].

סיכום מסע
במסע זה עקבנו אחר דמותו של שמואל כשופט וכנביא.
לכאורה ניתן לתמוה :והרי שמואל נעדר מרוב פרקי המסע.
אך האמת היא שסיפור ארון ברית ה' שבפרקים ה'–ו' משלים את סיפור המסגרת שבפרקים ד' וז' –
הפרקים המספרים על שתי מלחמות "אבן העזר" כנגד פלישתים ,ועל ההבדל הגדול שביניהן.
השוואת שני סיפורי המלחמות לימדה אותנו כי הניסיון לאלץ את ה' לעזור לו וכי המחשבה שניתן לסמוך
על הנהגה מושחתת (חפני ופנחס) מובילים לאסון! רק כאשר עם ישראל חוזר בתשובה תחת הנהגתו
של שמואל ומתפלל לזכות בישועה – רק אז ה' מעניק להם אותה.
רעיון זה הומחש היטב בפרקים ה'–ו' .שם ראינו שהארון אכן יכול לתת לישראל את הניצחון ,אבל הוא
לא "עובד אצלם" .וכמו שהארון הכה בפלישתים ,כך הוא מכה בתושבי בית שמש שלא נוהגים בו כראוי.
רק כאשר עם ישראל ניגשים אל ה' מתוך צום והכנעה ,ומתוך תיקון רוחני אמיתי – רק אז הם יזכו
בניצחון.
אך זוהי דרך קשה .הדרישה כי העם יאמינו בה' ויצליחו לשמור על רמה רוחנית גבוהה כתנאי לניצחון
קשה מאוד ,ומשום כך העם פונים לשמואל ומבקשים חלופה – מלך ככל הגויים.

במסע הבא נפגוש את המלך הראשון שה' בוחר להם – שאול.
האתגר שיהיה לפני שאול הוא כפול – גם לספק לעם תחושה של מוגנות ,אך גם לדאוג לכך שליבם לא
יסור מעם ה'.
במסע זה גם נגענו בשתי מיומנויות.
כאשר עסקנו בסיפור הארון בארץ פלישתים (פרקים ה'–ו') פיתחנו את מיומנות הצפייה הביקורתית
ביצירות אומנות ואת מיומנות ההזדהות עם הדמויות ו"כניסה לנעלים שלהן".
כאשר למדנו את פרק ז' השווינו אותו לפרק ד' ובכך פיתחנו את מיומנות ההשוואה.

המסע במבט לאחור

מה פירוש המילה "רפלקסיה"?
עיינו בקישור הבא והעתיקו מתוכו שתי הגדרות שאהבתם למילה רפלקסיה:
https://www.cet.ac.il/self-regulation/Units/docs/00002.pdf

כעת ננסה לערוך רפלקסיה למסע הלמידה שלנו באמצעות שאלות הכוונה( .בשני המסעות הקודמים
כבר ראיתם דוגמאות לשאלות רפלקטיביות ולכן זה אינו אמור להיות דבר חדש בעבורכם).
כתבו חמש שאלות הכוונה שמטרתן לעזור להולך במסע להיזכר בנקודות עקרוניות שהיו בדרך
ובתהליך הלימודי  /חוויתי  /רוחני  /פנימי שהוא עבר.

להרחיב :הסכנה שבקרבה היתרה אל הקודש
בפרק ו' שמענו כיצד בשיא חגיגות השמחה על שובו של ארון הברית לישראל הכה ה' בעם מכה גדולה
מאוד.
בתנ"ך מסופר על עוד שני אירועים דומים שגם בהם ,בשיאה של שמחת המצווה ,נחתה פורענות קשה
על העם.
●

האירוע הראשון קרה בשיאה של חנוכת המשכן ,והוא מתואר בחומש ויקרא ,פרק י' ,פסוקים
א–ז.

●

האירוע השני קרה במהלך הניסיון הראשון של דוד להעלות את ארון הברית לירושלים .הוא
מסופר בספר שמואל ב פרק ו' (ונוהגים לקרוא אותו כהפטרה לפרשת שמיני שבה מופיע
האירוע הראשון).
[שימו לב שגם בשמואל א וגם בשמואל ב ,פרק ו' עוסק בנושא דומה .תדמיינו את שתי אותיות הו"ו כשני
המוטות שבהם נשאו את הארון (ו ו) וככה יהיה לכם קל לזכור זאת]...

כדאי לפתוח את התנ"ך ולקרוא את תיאורי האירועים הללו ולחשוב על הדומה והשונה שביניהם לבין
המתואר אצלנו בשמואל א פרק ו'.

