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 ד'שע' תבאדר                                 בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                      כשלונו של שאול במלחמת עמלק –זכור הפטרת פרשת ל
  (אמנון בזקמשה ליכטנשטיין והרב של הרב  ים)על פי שיעור זכור-צופרשת ל

 
  פרק ט"ו: שמואל א'. 1

מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ַלח -ֶאל א ַוי אּול, אִֹּתי שָׁ ֶמֶלְך, ה' שָׁ ֳחָך לְׁ שָׁ ִלמְׁ
ֵרי -ַעּמֹו ַעל-ַעל קֹול ִדבְׁ ַמע, לְׁ ה שְׁ ַעתָׁ ֵאל; וְׁ רָׁ ב כֹּה   .ה'ִישְׁ

ַמר,  בָׁ ה' אָׁ ִתי, ֵאת ֲאֶשר ,אֹות-צְׁ ַקדְׁ ֵלק -פָׁ ה ֲעמָׁ שָׁ עָׁ

ֵאל רָׁ ִישְׁ ם לֹו ַבֶדֶרְך-ֲאֶשר--לְׁ ִיםשָׁ רָׁ ה   ., ַבֲעֹלתֹו ִמִּמצְׁ ג ַעתָׁ
ה ֶאת ִהִכיתָׁ ֶתם ֶאת-ֵלְך וְׁ ַהֲחַרמְׁ ֵלק, וְׁ ל-ֲעמָׁ ֹּא -ֲאֶשר-כָׁ ל לֹו, וְׁ

יו לָׁ מֹּל, עָׁ ה ֵמִאיש ַעד ;ַתחְׁ ֵהַמתָׁ ַעד-וְׁ ה, ֵמעֵֹּלל וְׁ יֹוֵנק, -ִאשָׁ
ַעד ַעד-ִמשֹור וְׁ ל וְׁ מָׁ    ֲחמֹור.-ֶשה, ִמגָׁ

אּול, ֶאת ַשַּמע שָׁ עָׁ -ד ַויְׁ אַתִים הָׁ ִאים, מָׁ לָׁ ֵדם ַבטְׁ קְׁ ם, ַוִיפְׁ

ִפים, ֶאת ִלי; ַוֲעֶשֶרת ֲאלָׁ ה-ֶאֶלף ַרגְׁ הּודָׁ ֹּא   .ִאיש יְׁ ה ַויָׁב

אּול, ַעד ַחל-שָׁ ֶרב, ַבנָׁ ֵלק; ַויָׁ אּול ֶאל  .ִעיר ֲעמָׁ ֹּאֶמר שָׁ -ו ַוי
ֵלִקי, ֶפן דּו ִמתֹוְך ֲעמָׁ רּו רְׁ כּו סֻּ ַא -ַהֵקיִני לְׁ ָך ִעּמֹו, וְׁ ה אִֹּספְׁ תָׁ

ה ֶחֶסד ִעם ִשיתָׁ ל-עָׁ ִים; -כָׁ רָׁ ם ִמִּמצְׁ ֵאל, ַבֲעלֹותָׁ רָׁ ֵני ִישְׁ בְׁ

ֵלק אּול, ֶאת  .ַויַָׁסר ֵקיִני, ִמתֹוְך ֲעמָׁ ֵלק, -ז ַוַיְך שָׁ ֲעמָׁ

ה בֹוֲאָך שּור, ֲאֶשר ַעל ִים-ֵמֲחִוילָׁ רָׁ ֵני ִמצְׁ פֹּש ֶאת  .פְׁ -ח ַוִיתְׁ

ֶאת-ֲאַגג ֶמֶלְך י; וְׁ ֵלק, חָׁ ל-ֲעמָׁ ִפי-כָׁ ם, ֶהֱחִרים לְׁ עָׁ ֶרב-הָׁ   .חָׁ

ם ַעל עָׁ הָׁ אּול וְׁ מֹּל שָׁ ַעל-ט ַוַיחְׁ ג, וְׁ ר -ֲאגָׁ קָׁ ַהבָׁ ֹּאן וְׁ ֵמיַטב ַהצ
ַעל ִנים וְׁ ַהִּמשְׁ ַעל-וְׁ ִרים וְׁ ל-ַהכָׁ בּו, -כָׁ ֹּא אָׁ ל ַהטֹוב, וְׁ

ם ל ;ַהֲחִרימָׁ כָׁ ּה ֶהֱחִרימּו.-וְׁ ֵמס, אֹּתָׁ נָׁ ה וְׁ זָׁ ִמבְׁ ה נְׁ אכָׁ לָׁ  ַהּמְׁ

ַבר ִהי, דְׁ מּוֵאל, ֵלאמֹּר-ֶאל ,ה'-י ַויְׁ ִתי  .שְׁ -ִכי ,יא ִנַחמְׁ
ִתי ֶאת ַלכְׁ ֶמֶלְך-ִהמְׁ אּול לְׁ ב ֵמַאֲחַרי-ִכי--שָׁ ֶאת שָׁ ֹּא -וְׁ ַרי ל בָׁ דְׁ

ַעק ֶאל מּוֵאל, ַוִיזְׁ ל ה'-ֵהִקים; ַוִיַחר, ִלשְׁ ה-כָׁ לָׁ יְׁ יב   .ַהלָׁ
אּול, ַבבֶֹּקר; ַויַֻּגד ִלשְׁ  ַראת שָׁ מּוֵאל ִלקְׁ ֵכם שְׁ מּוֵאל ַוַישְׁ

א ִהֵנה ַמִציב לֹו יָׁד, ַוִיסֹּב ַוַיֲעבֹּר, -ֵלאמֹּר, בָׁ ה וְׁ ֶמלָׁ אּול ַהַכרְׁ שָׁ

ל גָׁ מּוֵאל, ֶאל  .ַוֵיֶרד ַהִגלְׁ ֹּא שְׁ ֹּאֶמר לֹו -יג ַויָׁב אּול; ַוי שָׁ

ה לַ  רּוְך ַאתָׁ אּול, בָׁ ַבר -ֲהִקימִֹּתי, ֶאתה' שָׁ ֹּאֶמר   .ה'דְׁ יד ַוי
מּוֵאל, ּוֶמה קֹול ר, ֲאֶשר הַ -שְׁ קָׁ קֹול ַהבָׁ י, וְׁ נָׁ זְׁ אָׁ ֹּאן ַהֶזה בְׁ צ

ֵמעַ  נִֹּכי שֹּ ֵלִקי ֱהִביאּום, ֲאֶשר   .אָׁ אּול ֵמֲעמָׁ ֹּאֶמר שָׁ טו ַוי

ם ַעל עָׁ ַמל הָׁ ר-חָׁ קָׁ ַהבָׁ ֹּאן וְׁ בַֹּח, לַ  ,ֵמיַטב ַהצ ַמַען זְׁ  ה'לְׁ
ֶאתֶק ֱאֹל נּו.-יָך; וְׁ    ַהיֹוֵתר, ֶהֱחַרמְׁ

מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ָך, ֵאת ֲאֶשר שָׁ -ֶאל ,טז ַוי ה לְׁ ַאִגידָׁ אּול, ֶהֶרף וְׁ
ֹּאֶמר( לֹו, ַדֵבר. ה'ִדֶבר  ה; ויאמרו )ַוי לָׁ יְׁ    ֵאַלי ַהלָׁ

מּוֵאל ֹּאֶמר שְׁ ֵעיֶניָך, רֹּאש -ֲהלֹוא ִאם--יז ַוי ה בְׁ ן ַאתָׁ טֹּ קָׁ

ה תָׁ ֵאל אָׁ רָׁ ֵטי ִישְׁ ֲחָך  ;ִשבְׁ שָׁ ֶמֶלְך, ַעל ה'ַוִימְׁ ֵאל-לְׁ רָׁ יח   .ִישְׁ
ֲחָך ַוִישְׁ  ה ֶאת ה' לָׁ תָׁ ַהֲחַרמְׁ ֹּאֶמר, ֵלְך וְׁ ֶרְך; ַוי דָׁ ִאים -בְׁ ַהַחטָׁ

ֵלק-ֶאת ם ֲעמָׁ ם אֹּתָׁ תָׁ בֹו, ַעד ַכלֹותָׁ ַחמְׁ ִנלְׁ ֹּא  .וְׁ ה ל ּמָׁ לָׁ -יט וְׁ
קֹול  , בְׁ תָׁ ַמעְׁ ֵעיֵני -; ַוַתַעט, ֶאלה'שָׁ ַרע, בְׁ ל, ַוַתַעש הָׁ לָׁ ַהשָׁ

אּול ֶאל ה' ֹּאֶמר שָׁ מּוֵאל, אֲ -כ ַוי קֹול שְׁ ִתי בְׁ ַמעְׁ , ה'ֶשר שָׁ
ֵאֵלְך, ַבֶדֶרְך ֲאֶשר ַחִני -וָׁ לָׁ ִביא, ֶאתה'שְׁ אָׁ ֲאַגג ֶמֶלְך -; וָׁ

ֵלק ֶאת ,ֲעמָׁ ִתי-וְׁ ֵלק, ֶהֱחַרמְׁ ל   .ֲעמָׁ לָׁ ם ֵמַהשָׁ עָׁ כא ַוִיַקח הָׁ
בַֹּח לַ  ר, ֵראִשית ַהֵחֶרם, ִלזְׁ קָׁ ֹּאן ּובָׁ ל.ֶק ֱאֹל ה'צ גָׁ    יָך, ַבִגלְׁ

ֹּאֶמר ַע,  כב ַוי מֹּ ִחים, ִכשְׁ בָׁ עֹּלֹות ּוזְׁ ה בְׁ מּוֵאל, ַהֵחֶפץ ַליהוָׁ שְׁ

קֹול  ִשיב ֵמֵחֶלב ֵאיִלים  :ה'בְׁ ַהקְׁ ַע ִמֶזַבח טֹוב, לְׁ מֹּ   .ִהֵנה שְׁ

ַצר:-כג ִכי ַחַטאת ִפים ַהפְׁ רָׁ ֶון ּותְׁ אָׁ תָׁ   ֶקֶסם ֶמִרי, וְׁ ַאסְׁ ַיַען, מָׁ
ַבר -ֶאת ָך, ִמֶּמֶלְך.ה'דְׁ סְׁ אָׁ אּול ֶאלכד וַ  , ַוִימְׁ ֹּאֶמר שָׁ -י

אִתי, ִכי טָׁ מּוֵאל חָׁ ִתי ֶאת-שְׁ ַברְׁ ֶאת ה'-ִפי-עָׁ ֶריָך:-וְׁ בָׁ ִכי   דְׁ

ם-יֵָׁראִתי ֶאת קֹולָׁ ַמע בְׁ ֶאשְׁ ם, וָׁ עָׁ א ֶאת  .הָׁ א נָׁ ה, שָׁ ַעתָׁ -כה וְׁ

ַתֲחֶוה לַ  ֶאשְׁ שּוב ִעִּמי, וְׁ אִתי; וְׁ מּוֵאל   .ה'ַחטָׁ ֹּאֶמר שְׁ כו ַוי
שּו-ֶאל ֹּא אָׁ אּול, ל ְך:שָׁ ה, ֶאת  ב ִעּמָׁ תָׁ ַאסְׁ ַבר -ִכי מָׁ  ה'דְׁ

ָך  סְׁ אָׁ יֹות ֶמֶלְך ַעלה'ַוִימְׁ ֵאל.-, ִמהְׁ רָׁ מּוֵאל,   ִישְׁ כז ַוִיסֹּב שְׁ
ַנף ֶלֶכת; ַוַיֲחֵזק ִבכְׁ ַרע.-לָׁ ִעילֹו, ַוִיקָׁ יו,   מְׁ ֹּאֶמר ֵאלָׁ כח ַוי

מּוֵאל ַרע  שְׁ ֶליָך, ַהיֹום-ֶאת ה'קָׁ ֵאל ֵמעָׁ רָׁ כּות ִישְׁ לְׁ ; ַממְׁ

נָּׁה תָׁ . ,ּונְׁ ֵרֲעָך ַהטֹוב ִמֶּמךָׁ ַשֵקר   לְׁ ֹּא יְׁ ֵאל, ל רָׁ ַגם ֵנַצח ִישְׁ כט וְׁ

ֵחם: ֹּא ִינָׁ ל ֵחם  וְׁ ִהנָׁ ם הּוא, לְׁ דָׁ ֹּא אָׁ אִתי  .ִכי ל טָׁ ֹּאֶמר חָׁ --ל ַוי
ֵני א ֶנֶגד ִזקְׁ ֵדִני נָׁ ה ַכבְׁ שּוב ִעִּמי, -ַעתָׁ ֵאל; וְׁ רָׁ ֶנֶגד ִישְׁ ַעִּמי, וְׁ

ַתֲחֵויִתי  ִהשְׁ אּול;   .יָךֶק ֱאֹל ה'לַ וְׁ מּוֵאל, ַאֲחֵרי שָׁ ב שְׁ לא ַויָׁשָׁ

אּול, לַ  ַתחּו שָׁ מּוֵאל  .ה'ַוִישְׁ ֹּאֶמר שְׁ -ַהִגישּו ֵאַלי ֶאת ,לב ַוי
ֵכן  ג, אָׁ ֹּאֶמר ֲאגָׁ יו, ֲאַגג ַמֲעַדנֹּת; ַוי ֵלק, ַוֵיֶלְך ֵאלָׁ ֲאַגג ֶמֶלְך ֲעמָׁ

ר ַמר ֶות.-סָׁ    ַהּמָׁ

מּוֵא  ֹּאֶמר שְׁ ֶבָך, ֵכן--ללג ַוי ִשים ַחרְׁ ה נָׁ לָׁ ַכל -ַכֲאֶשר ִשכְׁ ִתשְׁ
מּוֵאל ֶאת ַשֵסף שְׁ ִשים ִאֶּמָך; ַויְׁ ֵני -ִמנָׁ ג ִלפְׁ ל. ה'ֲאגָׁ גָׁ    ַבִגלְׁ
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ה ֶאל לָׁ אּול עָׁ שָׁ ה; וְׁ תָׁ מָׁ רָׁ מּוֵאל, הָׁ ַעת -לד ַוֵיֶלְך שְׁ ֵביתֹו, ִגבְׁ

אּול ֹּא  .שָׁ ל אֹות ֶא -לה וְׁ מּוֵאל ִלרְׁ אּול, ַעד-תיַָׁסף שְׁ יֹום -שָׁ

מּוֵאל-מֹותֹו, ִכי ַאֵבל שְׁ אּול; וַ -ֶאל ,ִהתְׁ ם, ִכי ה'שָׁ -ִנחָׁ

ִליְך ֶאת אּול ַעל-ִהמְׁ ֵאל-שָׁ רָׁ   .ִישְׁ
 :טז-שמות י"ז, ח .2

ֹּא ֵלק ַויָׁב ֶחם ֲעמָׁ ֵאל ִעם ַוִילָׁ רָׁ ִפיִדם ִישְׁ ֹּאֶמר. ִברְׁ  ֶאל מֶֹּשה ַוי
עַ  הֹושֻּ ַחר יְׁ נּו בְׁ ִשים לָׁ ֵחם ֵצאוְׁ  ֲאנָׁ ֵלק ִהלָׁ ר ַבֲעמָׁ חָׁ נִֹּכי מָׁ ב אָׁ  ִנצָׁ

ֹּאש ַעל ה ר עָׁ אֱ  ּוַמֵטה ַהִגבְׁ ִדי ֹלִהים-הָׁ יָׁ עַ  ַוַיַעש. בְׁ הֹושֻּ  יְׁ
ַמר ַכֲאֶשר ֵחם מֶֹּשה לֹו אָׁ ִהלָׁ ֵלק לְׁ ן ּומֶֹּשה ַבֲעמָׁ חּור ַאֲהרֹּ  וְׁ

לּו ֹּאש עָׁ ה ר עָׁ יָׁה. ַהִגבְׁ הָׁ ִרים ַכֲאֶשר וְׁ ַברוְׁ  יָׁדֹו מֶֹּשה יָׁ  גָׁ
ֵאל רָׁ ַכֲאֶשר ִישְׁ ִניחַ  וְׁ ַבר יָׁדֹו יָׁ גָׁ ֵלק וְׁ ֵבִדים מֶֹּשה ִויֵדי. ֲעמָׁ  כְׁ

חּו יו ַויִָׁשימּו ֶאֶבן ַוִיקְׁ תָׁ ֶליהָׁ  ַוֵיֶשב ַתחְׁ ן עָׁ ַאֲהרֹּ חּור וְׁ כּו וְׁ מְׁ  תָׁ
יו דָׁ יָׁ ד ִמֶזה בְׁ ד ּוִמֶזה ֶאחָׁ ִהי ֶאחָׁ יו ַויְׁ דָׁ ה יָׁ ֹּא ַעד ֱאמּונָׁ  ב

ֶמש עַ  ֹלשַוַיחֲ . ַהשָׁ הֹושֻּ ֵלק ֶאת יְׁ ֶאת ֲעמָׁ ִפי ַעּמֹו וְׁ ֶרב לְׁ  .חָׁ
ֹּאֶמר תֹּב מֶֹּשה ֶאל' ה ַוי ֹּאת כְׁ רֹון ז ִשים ַבֵסֶפר ִזכָׁ ֵני וְׁ זְׁ אָׁ  בְׁ
עַ  הֹושֻּ חֹּה ִכי יְׁ ֶחה מָׁ ֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאמְׁ ִים ִמַתַחת ֲעמָׁ מָׁ  .ַהשָׁ

ֵבחַ  מֶֹּשה ַוִיֶבן א ִמזְׁ רָׁ מֹו ַוִיקְׁ ֹּאֶמר .ִנִסי' ה שְׁ  ֵכס ַעל יָׁד ִכי ַוי

ה ּה-יָׁ  מָׁ חָׁ ֵלק' ַלה ִמלְׁ   דֹּר ִמדֹּר ַבֲעמָׁ
 :יט-דברים כ"ה, יז .3

כֹור ה ֲאֶשר ֵאת זָׁ שָׁ ָך עָׁ ֵלק לְׁ ֶכם ַבֶדֶרְך ֲעמָׁ ֵצאתְׁ ִים בְׁ רָׁ . ִמִּמצְׁ
ָך ֲאֶשר רְׁ ַזֵנב ַבֶדֶרְך קָׁ ָך ַויְׁ ל בְׁ ִלים כָׁ ה ַאֲחֶריָך ַהֶנֱחשָׁ ַאתָׁ ֵיף וְׁ  עָׁ

ֵגעַ  יָׁ ֹּא וְׁ ל ֵרא וְׁ יָׁה. ֹלִהים-אֱ  יָׁ הָׁ ִניחַ  וְׁ הָׁ ָך ֹלֶהיָך-אֱ ' ה בְׁ ל לְׁ  ִמכָׁ

ֶביָך יְׁ ִביב אֹּ ֶרץ ִמסָׁ אָׁ ָך נֵֹּתן ֹלֶהיָך-אֱ ' ה ֲאֶשר בָׁ ה לְׁ  ַנֲחלָׁ
ּה תָׁ ִרשְׁ ֶחה לְׁ ֵלק ֵזֶכר ֶאת ִתמְׁ ִים ִמַתַחת ֲעמָׁ מָׁ ֹּא ַהשָׁ ח ל כָׁ  ִתשְׁ

 :טז-שמות ט"ו, יד .4
עּו מְׁ זּון יםַעִּמ  שָׁ גָׁ ַחז ִחיל ִירְׁ ֵבי אָׁ ֶשת יֹּשְׁ לָׁ ז .פְׁ ֲהלּו אָׁ  ִנבְׁ
ב ֵאיֵלי ֱאדֹום ַאלּוֵפי ֹּאֲחֵזמֹו מֹואָׁ ַעד י מֹּגּו רָׁ ֵבי כֹּל נָׁ ַען יֹּשְׁ נָׁ . כְׁ

ה ֲעֵליֶהם ִתפֹּל תָׁ ַפַחד ֵאימָׁ דֹּל וָׁ רֹוֲעָך ִבגְׁ מּו זְׁ ֶבן ִידְׁ אָׁ   ...כָׁ
 :)דברים כ"ה, יח(רש"י  .5

, בתוכה לירד יכולה בריה כל שאין רותחת לאמבטי משל
, שנכוה פי על אף ;לתוכה וירד קפץ אחד בליעל בן בא

 .אחרים בפני אותה הקרה
 :ה-שופטים ו', ג .6

יָׁה הָׁ ַרע ִאם וְׁ ֵאל זָׁ רָׁ ה ִישְׁ לָׁ עָׁ ן וְׁ יָׁ ֵלק ִמדְׁ ֵני ַוֲעמָׁ לּו ֶקֶדם ּובְׁ עָׁ  וְׁ
יו לָׁ ִחיתּו ֲעֵליֶהם ַוַיֲחנּו. עָׁ בּול ֶאת ַוַישְׁ ֶר  יְׁ אָׁ ה בֹוֲאָך ַעד ץהָׁ  ַעזָׁ
ֹּא ל ִאירּו וְׁ יָׁה ַישְׁ ֵאל ִמחְׁ רָׁ ִישְׁ ֶשה בְׁ שֹור וְׁ  ֵהם ִכי .ַוֲחמֹור וָׁ

ֵניֶהם ֳהֵליֶהם ַיֲעלּו ּוִמקְׁ אָׁ אּו וְׁ ֵדי ּובָׁ ֶבה כְׁ רֹּב ַארְׁ ֶהם לָׁ לָׁ  וְׁ
ַמֵליֶהם ִלגְׁ ר ֵאין וְׁ פָׁ ֶרץ ַויָׁבֹּאּו ִמסְׁ אָׁ ּה בָׁ ַשֲחתָׁ   לְׁ

 :כו-יהושע י', כד .7
ִה  ם יַויְׁ הֹוִציאָׁ ִכים ֶאת כְׁ לָׁ ֵאֶלה ַהּמְׁ עַ  ֶאל הָׁ הֹושֻּ א יְׁ רָׁ  ַוִיקְׁ

עַ  הֹושֻּ ל ֶאל יְׁ ֵאל ִאיש כָׁ רָׁ ֹּאֶמר ִישְׁ ִציֵני ֶאל ַוי ֵשי קְׁ  ַאנְׁ
ה מָׁ חָׁ כּוא ַהִּמלְׁ לְׁ בּו ִאתֹו ֶההָׁ ֵליֶכם ֶאת ִשימּו ִקרְׁ אֵרי ַעל ַרגְׁ  ַצּוְׁ
ִכים לָׁ ֵאֶלה ַהּמְׁ בּו הָׁ רְׁ ֵליֶהם ֶאת ַויִָׁשימּו ַוִיקְׁ אֵריֶהם ַעל ַרגְׁ . ַצּוְׁ

ֹּאֶמר עַ  ֲאֵליֶהם ַוי הֹושֻּ אּו ַאל יְׁ ַאל ִתירְׁ תּו וְׁ קּו ֵתחָׁ צּו ִחזְׁ ִאמְׁ  וְׁ
ה ִכי כָׁ ל' ה ַיֲעֶשה כָׁ כָׁ ֵביֶכם לְׁ יְׁ ִמים ַאֶתם ֲאֶשר אֹּ חָׁ ם ִנלְׁ . אֹותָׁ

עַ  ַוַיֵכם הֹושֻּ ִמיֵתם ֵכן ַאֲחֵרי יְׁ ֵלם ַויְׁ ה ַעל ַוִיתְׁ  ִציםעֵ  ֲחִמשָׁ
יּו לּוִים ַוִיהְׁ ֵעִצים ַעל תְׁ ֶרב ַעד הָׁ עָׁ  . הָׁ

 :ז-שופטים א', ו .8
ס נָׁ ִני ַויָׁ פּו ֶבֶזק ֲאדֹּ דְׁ יו ַוִירְׁ ֹּאֲחזּו ַאֲחרָׁ צּו אֹּתֹו ַוי ַקצְׁ  ֶאת ַויְׁ

הֹּנֹות יו בְׁ דָׁ יו יָׁ לָׁ ַרגְׁ ֹּאֶמר. וְׁ ִני ַוי ִעים ֶבֶזק ֲאדֹּ ִכים ִשבְׁ לָׁ  מְׁ
הֹּנֹות ֵדיֶהם בְׁ ֵליהֶ  יְׁ ַרגְׁ ִצים םוְׁ צָׁ קֻּ יּו מְׁ ִטים הָׁ ַלקְׁ  ַתַחת מְׁ

ִני חָׁ לְׁ ִשיִתי ַכֲאֶשר שֻּ  ...ֹלִהים-אֱ  ִלי ִשַלם ֵכן עָׁ
 :כח-, כזה"כ ב"מל .9

ִהי ֹלִשים ַויְׁ ֶשַבע ִבשְׁ ה וָׁ נָׁ לּות שָׁ גָׁ ִכין לְׁ הֹויָׁ ה ֶמֶלְך יְׁ הּודָׁ  יְׁ
ֵנים ר ִבשְׁ שָׁ ִרים חֶֹּדש עָׁ ֶעשְׁ ה בְׁ עָׁ ִשבְׁ שָׁ  ַלחֶֹּדש וְׁ  ֱאִויל אנָׁ
רַֹּדְך ֶבל ֶמֶלְך מְׁ ַנת בָׁ כֹו ִבשְׁ לְׁ ֹּאש ֶאת מָׁ ִכין ר הֹויָׁ ה ֶמֶלְך יְׁ הּודָׁ  יְׁ
ַדֵבר .ֶכֶלא ִמֵבית אֹו ֶאת ַוִיֵתן טֹּבֹות ִאתֹו ַויְׁ  ִכֵסא ֵמַעל ִכסְׁ

ִכים לָׁ ֶבל ִאתֹו ֲאֶשר ַהּמְׁ בָׁ   בְׁ
 :יח-דברים י"ג, טז. 11

ל ֲאשֶ  ֶאת כָׁ ּה וְׁ ֶאת ַהֲחֵרם אֹּתָׁ ֶרב. וְׁ ִפי חָׁ ּה לְׁ תָׁ ֶהמְׁ ֶאת בְׁ ּה וְׁ ר בָׁ
ִעיר  ֵאש ֶאת הָׁ תָׁ בָׁ ַרפְׁ שָׁ ּה וְׁ חֹּבָׁ בֹּץ ֶאל תֹוְך רְׁ ּה ִתקְׁ לָׁ לָׁ ל שְׁ כָׁ

ִליל ַלה ּה כָׁ לָׁ לָׁ ל שְׁ ֶאת כָׁ ֹּא -אֱ  'וְׁ ם ל ה ֵתל עֹולָׁ תָׁ יְׁ הָׁ ֹלֶהיָך וְׁ
ה ִמן ַהֵחֶרם לְׁ  אּומָׁ ָך מְׁ יָׁדְׁ ַבק בְׁ ֹּא ִידְׁ ל ֶנה עֹוד. וְׁ ַמַען יָׁשּוב ִתבָׁ

ַבע  'ה ֶבָך ַכֲאֶשר ִנשְׁ ִהרְׁ ָך וְׁ ִרַחמְׁ ָך ַרֲחִמים וְׁ ַתן לְׁ נָׁ ֵמֲחרֹון ַאפֹו וְׁ
  ַלֲאבֶֹּתיך

 :)שם, יח(אור החיים הקדוש  .11
 שצוה לפי, כאן זה מאמר כוונת '.ורחמך רחמים לך ונתן'

 ואפילו חרב לפי העיר כל שיהרגו הנדחת עיר על
, האדם בלב האכזריות טבע יוליד הזה מעשה ,בהמתם

 במאמר הרוצחים כת הישמעאלים לנו שסיפרו כמו
, אדם שהורגים בשעה גדול חשק להם יש כי המלך

 והבחינה, לאכזר והיו הרחמים שורש מהם ונכרתה
 להם אמר לזה. הנדחת עיר ברוצחי נשרשת תהיה עצמה

 יוליד שהטבע הגם, 'רחמים'' ה להם שיתן הבטחה
 כח בהם ישפיע הרחמים רמקו, האכזריות בהם

 מכח בהם שנולד האכזריות כח לבטל מחדש הרחמים
 שהאדם זמן שכל בזה העיר, 'ורחמך' ואומרו .המעשה

' ה שאין, עמו' ה יתנהג כן כמו, אכזרי טבע בגדר הוא
 .(ע"ב קנא שבת) לרחמן אלא מרחם

 הנצי"ב בפירושו העמק דבר: .12
 רעות שלש םגור יר הנידחתע דמעשה. 'רחמים לך ונתן'

 והנה. בטבע אכזר נעשה נפש שההורג' א :בישראל
. יןדית ב שלוחי לזה נבחר כבר יןדית בב הנהרג יחיד
 אנשים כמה להרגיל עלינו ורחךכל בע שלמה עיר אבל

 עיר מאותה אדם לך שאין' ב. אכזרים ולהיות להרוג
. בישראל השנאה ומתגברת אחרת בעיר קרובים לו שאין

 הכתוב הבטיח הזל ע. בישראל מיעוטו קרחה שנעשה' ג
' ה ישוב מביזה הנאה שום בלי בזה שתעסוק שבזה
 .רחמים מדת – 'רחמים לך ונתן'. אפו מחרון

 : שמ"א כ"ב, יט .13
ֵאת ה ַהכֲֹּהִנים ִעיר נֹּב וְׁ ִפי ִהכָׁ ַעד ֵמִאיש ֶחֶרב לְׁ ה וְׁ  ִאשָׁ

ַעד ֵמעֹוֵלל שֹור יֹוֵנק וְׁ ֶשה ַוֲחמֹור וְׁ ִפי וָׁ   ֶרבחָׁ  לְׁ
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ה( ג) ה ֵלְך ַעתָׁ ִהִכיתָׁ ֵלק ֶאת וְׁ ֶתם ֲעמָׁ ַהֲחַרמְׁ ל ֶאת וְׁ  לֹו ֲאֶשר כָׁ
ֹּא ל מֹּל וְׁ יו ַתחְׁ לָׁ ה עָׁ ֵהַמתָׁ ה ַעד ֵמִאיש וְׁ ַעד ֵמעֵֹּלל ִאשָׁ  יֹוֵנק וְׁ

ַעד ִמשֹור ל ֶשה וְׁ מָׁ ַעד ִמגָׁ  :ֲחמֹור וְׁ
 :ב"ע כב יומא .14

 את והכית לך' לשאול הוא ברוך הקדוש לו שאמר בשעה
 עגלה הבא תורה אמרה אחת נפש ומה: אמר, 'עמלק

 אדם ואם! וכמה כמה אחת על הללו הנפשות כל, ערופה
 קטנים – חטאו גדולים ואם? חטאה מה בהמה – חטא

 צדיק תהי אל' לו ואמרה קול בת יצאה? חטאו מה
 לדואג שאול לו שאמר ובשעה. )קהלת ז', טז(' הרבה

 קול בת יצאה, ב, יח()שמ"א כ"' בכהנים ופגע אתה סב'
  )שם, יז(' הרבה תרשע אל' לו ואמרה

 סמוך לתחילת ההפטרה: המופיע פסוק  .15
"ותהי המלחמה חזקה על פלשתים כל ימי שאול, וראה 

 שאול כל איש גבור וכל בן חיל ויאספהו אליו". 
 :שמ"א ט', כא .16
ִמיִני ֶבן ֲהלֹוא" ִכי יְׁ נֹּ ַטֵני אָׁ ֵטי ִמקְׁ ֵא  ִשבְׁ רָׁ ִתי לִישְׁ ַפחְׁ  ּוִמשְׁ

ה ִערָׁ ל ַהצְׁ חֹות ִמכָׁ פְׁ ֵטי ִמשְׁ ִמן ִשבְׁ יָׁ ה ִבנְׁ ּמָׁ לָׁ תָׁ  וְׁ  ֵאַלי ִדַברְׁ
ר בָׁ   "ַהֶזה ַכדָׁ

 :לד-שמ"א י"ד, לב.17
ם ַוַיַעט עָׁ ל ֶאל הָׁ לָׁ חּו ַהשָׁ ֹּאן ַוִיקְׁ ר צ קָׁ ֵני ּובָׁ ר ּובְׁ קָׁ ֲחטּו בָׁ  ַוִישְׁ

ה צָׁ רְׁ ֹּאַכל אָׁ ם ַוי עָׁ ם ַעל הָׁ אּול ִגידּוַויַ  .ַהדָׁ שָׁ  ִהֵנה ֵלאמֹּר לְׁ
ם עָׁ ם ַעל ֶלֱאכֹּל' ַלה חִֹּטאים הָׁ ֹּאֶמר ַהדָׁ ֶתם ַוי ַגדְׁ  ֵאַלי גֹּלּו בְׁ
ה ֶאֶבן ַהיֹום דֹולָׁ ֹּאֶמר .גְׁ אּול ַוי ם פֻּצּו שָׁ עָׁ ֶתם בָׁ ֶהם ַוֲאַמרְׁ  לָׁ

ִאיש שֹורֹו ִאיש ֵאַלי ַהִגישּו ֵיהּו וְׁ ֶתם שְׁ ַחטְׁ ֶזה ּושְׁ ֶתםַואֲ  בָׁ  ַכלְׁ
ֹּא ל אּו וְׁ ם ֶאל ֶלֱאכֹּל' ַלה ֶתֶחטְׁ ל ַוַיִגשּו ַהדָׁ ם כָׁ עָׁ  שֹורֹו ִאיש הָׁ

יָׁדֹו ה בְׁ לָׁ ֲחטּו ַהַליְׁ ם ַוִישְׁ   שָׁ


