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 ה, ומלחמה עם הפלשתיםמעמד התשובה במצפ - פרק ז

 בקשת המלך - פרק ח

 

 לימוד מעמיק
  היחס הנכון לארון ה'

 ).'ז-בשיעור זה נעסוק ביחסו של עם ישראל לארון ה', ובתהליך שהעם עובר במהלך הפרקים האלה (ד'
 

 טעות ומפלה – חלק א'

מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידע עם ישראל בתקופת המקרא. בקרב עקוב מדם עם  פרק ד'
מפלה  הפלשתים מוכים לפחות ארבעה ושלושים אלף מישראל, ובסופו נלקח ארון ה' ונחרב משכן שילה. 

לשאלה זו. עיון בפרק מעלה תשובה  בסדר גודל שכזה מתאימה לחטא חמור במיוחד, אך לא ברור מהו החטא. 
ִרית ה' " לאחר התבוסה הראשונה אמרו בני ישראל: לֹה ֶאת ֲארֹון ּבְ ִ ים? ִנְקָחה ֵאֵלינּו ִמׁשּ ּתִ ה ְנָגָפנּו ה' ַהּיֹום ִלְפֵני ְפִלׁשְ ָלּמָ

ף אְֹיֵבינוּ  ֵענּו ִמּכַ נּו ְויֹׁשִ  " (שמ"א ד', ג)ְוָיבֹא ְבִקְרּבֵ
 

מתחילת דבריהם נראה שבני ישראל מחפשים דרך לשוב בתשובה. אולם, מיד מתברר שהם לא מנסים לתקן 
את מעשיהם, אלא מנסים לפתור את הבעיה באמצעים חיצוניים: הם מביאים את ארון ה', מתוך מחשבה שהוא 

 מי שמחזיק בו מנצח.שעצמה, -יושיע אותם. לא ה' הוא שיושיע את ישראל, אלא הארון, משל היה כלי נשק רב
בני ישראל מריעים עם הגעת הארון למחנה, ובטוחים בהצלחתם. ההתייחסות לארון ה' ככלי בעל כחות 
עצמאיים, מאגיים, אשר יכול להציל ולהושיע ללא קשר למצבו הרוחני של העם, הינה תפיסה אלילית, 

 כך מפרש מלבי"ם (לפרק ד' פס' ג): המנוגדת לרוח התורה.
 

מהרי"א נתן כמה טעמים למה נלקח ארון האלהים ויתן לשבי עוזו, ולדעתי כולם : שמ"א ד', גמלבי"ם 
א] בהיות ישראל אז רעים וחטאים עובדי ע"ז ופסל מיכה היה ביניהם, כמו [מבוארים בכתובים. 

שנאמר (שופטים יח, לא) שהתמיד כל ימי היות בית האלהים בשילה, ולקמן (ז, ג) אמר להם שמואל 
, וזה העלה ובכל זאת חשבו את עצמם לצדיקים עד ששאלו למה נגפנו ה' ו את אלהי הנכר.הסיר

ב] נמשך מהקודם, [חמת ה' בם, כמו שנאמר: (ירמיה ב, לה) "הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי". 
י שנדמו כחולה אנוש הבלתי מרגיש מכאוב כלל וחשבו שהם צדיקים ולא חשבו להיטיב "שע

מעשיהם ולבקש תשועה מה', רק אמרו נקחה אלינו משלה את ארון ברית ה' ויבא בקרבנו וישענו 
ז ינצלו וישמרו גם "יל את ארון עוזו וישמרהו מיד פלשתים ועיחשבו באשר בהכרח יצ ,מכף אויבינו

 :בת דופי, כי ברית הארון אינו תכלית לעצמו רק בעבור ישמרו את הכתוב בוהם, וזה מחש
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 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג 

 
 

פוסט מאת הרב וב שיעור מאת הרב אליעזר קשתיאלוב נזלר טובה ג"ראה בפוסט מאת דלהרחבה על רעיון זה 
 ר יואל בן נון"ד
 

  שאלה למחשבה
בכחה של עבודת ה' בכמה מקומות בתנך הנביאים מתעמתים עם הגישה הזו של העם, אשר מפריזים 

. באופן מיוחד בולט הדבר בתוכחות הנביאים לעשות תיקון פנימי אמיתיבמקום  ,חצונית-הטכנית
טעות דומה לזו? חשבו על מקרים שבהם אנשים אנו עלולים ליפול להאם גם בעניין הקרבנות. 

אמונה בכלים חיצוניים שכביכול יכולים לעזור להם (באופן מאגי) במקום לעשות תיקון נתפסים ל
 פנימי אמיתי.

 
באופן פרדוקסלי, דווקא הבאת הארון הביאה לתוצאות הפוכות: בני ישראל הביאו את הארון מתוך אמונה 

מה, אלא נתן אותם ביד ה' לא עזר להם בכלל במלחולכן  בכחו העצמאי, ולא מתוך אמונה בה' ותיקון פנימי,
הפלשתים. בנוסף לכך, הפלשתים, אשר נבהלו מעצמתו של הארון (מפני שהם שותפים לתפיסה המזהה את 

 והמפלה ישראל את נצחו ולכן, בחזקה יותר נלחמו), עצמאיים כחות לו ומעניקה, ישראל היל‑הארון עם ה' א
 ).י-ט( מאד גדולה היתה

 
  נספח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מה הביא את בני ישראל לתפיסתם המוטעית לגבי ארון ה'? בשיעור הקודם ראינו, כיצד העם חוזר אל המשכן 
לאחר שנים רבות שהמשכן היה נטוש. בשנים אלה, עם ישראל הושפע מהתרבות שהיתה סביבו, ואף עבד 

 הואת המשכן, עבודה זרה. כך חדרה התפיסה האלילית לעם ישראל, וגם כאשר עם ישראל חוזר אל עבוד
 עדיין מושפע מן התפיסה האלילית, ועובד את ה' באופן מעוות.

 
בהמשך הפרק מתקבל הרושם, שאפילו עלי, הכהן הגדול, טועה בהתייחסותו לארון כבעל חשיבות יתירה. 

ַיד ֶּדֶר ְמַצֶּפה" (פס' יג). אלא שבניגוד לצפוי, עלי איננו  מספר כי למרות זקנותו "ֵעִלי יֵֹׁשב ַעל ַהִּכֵּסא כתובה
ממתין לשמוע את תוצאות הקרב. אין הוא רואה את משמעותה המרכזית של המערכה בשאלת ניצחון ישראל 

היש ה' בקרב ישראל, אם אין. במקום להתרכז  –או תבוסתו, שהיא המשקפת את השאלה החשובה ביותר 
י ָהָיה ִלּבֹו ָחֵרד ַעל ֲארֹון ָהֱא יפייתו של עלי כדאגה שונה לחלוטין: בשאלה זו, מתוארת צ  ם).ש" (לִֹהים‑"ּכִ

 
בהמשך מתאר המקרא, שאף המבשר האנונימי שבוי היה באותה תפיסה מוטעית, והוא מדרג את שורת 

ַוַּיַען " לעלי:ל פי שיקול דעתו, כהליכה מן הקל אל הכבד ביחס האסונות שאירעו במערכה באופן הנראה, ע

ר ַוֹּיאֶמר: ( ֵ ים (1ַהְמַבׂשּ ּתִ ָרֵאל ִלְפֵני ְפִלׁשְ ָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם (2) ָנס ִיׂשְ ֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפִני ּוִפיְנָחס (3) ְוַגם ַמּגֵ ) ַוֲארֹון 4) ְוַגם ׁשְ

ירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱא ַוְיִהי ואכן, תגובתו של עלי אינה מפתיעה: "" ִנְלָקָחה לִֹהים‑ָהֱא  ַהְזּכִ א ֵמַעל ַוִּיּפֹל לִֹהים‑ּכְ ּסֵ ית ַהּכִ ַעד ֲאֹחַרּנִ   ַיד ּבְ

ָרֵאל לֵֹהי‑ֱא  ָבאֹות‑ּכֹה ָאַמר ה' ְצ שנים רבות לאחר מכן, בסוף ימי הבית הראשון, ירמיהו מוכיח את העם על טעות דומה:   ֵהיִטיבוּ  ִיׂשְ

ֶקר ֵלאמֹר ֵהיַכל ה' ֵהיַדְרֵכ  ֶ ְבֵרי ַהׁשּ ְבְטחּו ָלֶכם ֶאל ּדִ קֹום ַהֶּזה. ַאל ּתִ ּמָ ָנה ֶאְתֶכם ּבַ ּכְ ְרֵכיֶכם יֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם ַוֲאׁשַ יִטיבּו ֶאת ּדַ י ִאם ֵהיֵטיב ּתֵ ה. ּכִ ַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהּמָ

ין ִאיׁש וּ  ט ּבֵ ּפָ י ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלִמן עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם. ִה ְוֶאת ַמַעְלֵליֶכם ִאם ָעׂשֹו ַתֲעׂשּו ִמׁשְ ר ָנַתּתִ ָאֶרץ ֲאׁשֶ קֹום ַהֶּזה ּבָ ּמָ י ֶאְתֶכם ּבַ ְנּתִ ּכַ ם ּבְֹטִחים ֵבין ֵרֵעהּו... ְוׁשִ ה ַאּתֶ ּנֵ

ר ַלּבָ  ֶקר ְוַקּטֵ ֶ ֵבע ַלׁשּ ָ י הֹוִעיל. ֲהָגֹנב ָרצֹח ְוָנאֹף ְוִהׁשּ ֶקר ְלִבְלּתִ ָ ְבֵרי ַהׁשּ ִית ָלֶכם ַעל ּדִ ּבַ ם ְלָפַני ּבַ ם. ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדּתֶ ר לֹא ְיַדְעּתֶ ַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ

ִרִצ  ה. ַהְמָעַרת ּפָ ל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאּלֶ ְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ּכָ ם ִנּצַ ִמי ָעָליו ַוֲאַמְרּתֶ ר ִנְקָרא ׁשְ ִית ַהֶּזה ֲאׁשֶ ַהֶּזה ֲאׁשֶ ם ָא ים ָהָיה ַהּבַ ֵעיֵניֶכם ּגַ ִמי ָעָליו ּבְ ֹנִכי ר ִנְקָרא ׁשְ

ה ָרִאיִתי ְנֻאם ה'  יא).-(ירמיהו ז', ג ִהּנֵ
 

להוכחת  לפי דברי ירמיהו, העם היה בטוח שהמקדש לא יחרב, למרות חטאיהם, מפני שהאמינו שהמקדש הוא בעל כח עצמי.
 חשיבות דבריו מזכיר ירמיהו מפורשות את חורבן שילה:

י ְל  נֵ ּכִ יִתי לֹו ִמּפְ ר ָעׂשִ ִראׁשֹוָנה ּוְראּו ֵאת ֲאׁשֶ ם ּבָ ִמי ׁשָ י ׁשְ ְנּתִ ּכַ ר ׁשִ ילֹו ֲאׁשֶ ׁשִ ר ּבְ ים כּו ָנא ֶאל ְמקֹוִמי ֲאׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ה ַיַען ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ּכָ ָרֵאל. ְוַעּתָ י ִיׂשְ י ָרַעת ַעּמִ

ם ְוַדּבֵ  ּכֵ ר ֲאֵליֶכם ַהׁשְ ה ְנֻאם ה' ָוֲאַדּבֵ ם ּבְֹטִח ָהֵאּלֶ ר ַאּתֶ ִמי ָעָליו ֲאׁשֶ ר ִנְקָרא ׁשְ ִית ֲאׁשֶ יִתי ַלּבַ ם ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם ְולֹא ֲעִניֶתם. ְוָעׂשִ ַמְעּתֶ ר ר ְולֹא ׁשְ קֹום ֲאׁשֶ ים ּבֹו ְוַלּמָ

לֹו יִתי ְלׁשִ ר ָעׂשִ ֲאׁשֶ י ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם ּכַ  יד)-(יב ָנַתּתִ
 

שבה שהיכל ה' יציל את ישראל ללא קשר למעשיהם, מקבילה למחשבתם של בני לאור דברינו, ההשוואה מובנת היטב: המח
ישראל שהבאת הארון תושיעם מיד פלשתים, ללא קשר למעשיהם. ירמיהו קורא לעם ישראל לזכור את חורבן שילה כדי להבין 

 שארון ה' והיכל ה' לא יושיעו את ישראל, כאשר ישראל לא הולכים בדרך ה'.
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 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג 

 

 

 ַ ֵבר ַמְפַרְקּתֹו ַוָּימֹתַהׁשּ ָ ׁשּ " (פס' יח). לא מפלתם של ישראל החרידה את עלי וגרמה למותו; אף לא מותם של ַער ַוּתִ

היא שעשתה זאת. עם כל  –שראת השכינה הסמל החיצוני, הביטוי הסמלי בלבד לה –בניו; לקיחת הארון 
ההערכה למסירותו לארון, שלקיחתו נגעה ללבו עוד יותר ממותם של בניו, יש בתיאור זה גם ביקורת על עלי, 

 .במאמרו של הרב אמנון בזקלהרחבה, ראה  שכל מעייניו נתונים לארון בלבד.

 הבהרת הטעות – חלק ב'

, לפי המפלה של עם ישראל ושביית הארון בידי פלשתים יצרה סכנה גדולה של חילול השם: הפלשתים
 לוהי‑השקפת עולמם האלילית, בטוחים שאין זה רק ניצחונם על ישראל, אלא גם ניצחון אלוהיהם על א

חונם על שניצ ההנחה: הפלשתים של בתודעתם המרכזי הרעיון את מסמלת דגון לבית הארון הבאת. ישראל
 ישראל נובע מיתרונו של דגון על ה'. 

 
כך: מפלתם של ישראל נגרמה בגלל חטאיהם, ולא בגלל 'חולשתו' בשל חשש זה יש צורך להדגיש שאין הדבר 

יִרים לִֹהים‑ָהֱא של " ה ָהַאּדִ  על שגברו הרעיון את הפלשתים של מלבם להוציא': ה פרק אירועי נועדו כך לשם". ָהֵאּלֶ

 לשם כך, ארון ה' פוגע הן בפלשתים והן באלהיהם. ל.ישרא היל‑א
 

נופל על המפתן לפני ארון ה', כסמל לכניעתו לפני ה'. כאשר הפלשתים ממשיכים להתעקש,  בשלב ראשון דגון
ןהפגיעה באלהיהם חמורה יותר:  ְפּתָ ֻרתֹות ֶאל ַהּמִ ּפֹות ָיָדיו ּכְ י ּכַ ּתֵ גֹון ּוׁשְ ה ָדגֹון ֹנֵפל ְלָפָניו ַאְרָצה ִלְפֵני ֲארֹון ה' ְורֹאׁש ּדָ ַרק  "ְוִהּנֵ

ַאר ָע  גֹון ִנׁשְ  . כריתת ראשו וידיו של דגון מבטאת השפלה.ָליו"ּדָ

 
והנה על צד המופת עשה הש"י לכבודו שהפיל דגון ארצה לפני ארון ה' להעיר כי : רלב"ג שמ"א ה', ג

אין עוד מלבדו ואולי חשבו הפלשתים שכבר היה זה על דרך המקרה לא מאת הש"י ולזה לקחו את 
סיר משם ארון האלהים, וביום השני מצאו דגון נופל לפני דגון והשיבו אותו למקומו ולא השתדלו לה

ארון ה' וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות על המפתן... ולא הספיק לש"י השפטים שעשה באלהיהם 
אבל הכה האשדודים ושמם שוממים ותמהים על המכות שבאו להם בדרך שלא היו יכולים לאמר 

 שהסבו אליהם ארון האלהים:שיהיה חדוש זה המקרה להם אם לא מפני מה 

כפי שאומר רלב"ג, במקביל להשפלת האל דגון, הארון מנחית מכות על ערי הפלשתים. חציו השני של הפרק 
מתאר את ההדרגתיות בחומרות העונשים מעיר לעיר, ואף כאן בולטת תכונת העקשנות של הפלשתים, שאינם 

ם ומכבידים מאשדוד לגת ומגת לעקרון. העברת הארון משתכנעים בנקל כי יש כאן יד מכוונת. העונשים הולכי
ממקום למקום נובעת מן התפיסה האלילית שלאלים יש מקומות מסוימים שבהם כוחם רב יותר. עד מהרה 
עומדים הפלשתים על טעותם, וממילא לא ניתן עוד לדבר על ניצחון הפלשתים על ישראל. שני העמים הוכו 

בסרטון מאת ו ראה בשיעור מאת הרב מנשה וינראת שלטונו על העולם כולו. בידי כוח אחד, וחוו את יד ה' ו
 .הרבנית שני טרגין

 
כשמגיע הארון לישראל,  נאלצים להודות בכחו של ה', ומחליטים להשיב את הארון. בסופו של דבר הפלשתים

ה ַסְרֵני  מוזכרת שמחתם של בני ישראל, והכול נראה טוב ויפה. רק לאחר שהלכו הפלשתים (פס' טז: "ַוֲחִמּׁשָ
ְבִעים ַוַּיְך " ְפִלְׁשִּתים ָראּו ַוָּיֻׁשבּו ֶעְקרֹון ַּבּיֹום ַההּוא") התרחשה הטרגדיה: ָעם ׁשִ ֲארֹון ה' ַוַּיְך ּבָ י ָראּו ּבַ ֶמׁש ּכִ י ֵבית ׁשֶ ַאְנׁשֵ ּבְ

ה ְגדֹוָלה ָעם ַמּכָ ה ה' ּבָ י ִהּכָ לּו ָהָעם ּכִ ים ֶאֶלף ִאיׁש ַוִּיְתַאּבְ ִ מה פשרו של חטא זה? נראה שבני ישראל הסתכלו ". ִאיׁש ֲחִמׁשּ

 ' מנוגדת לצו התורה:על הארון (ולדעת רד"ק: אף בתוכו). ההסתכלות בארון ה
 

ם: כ-במדבר ד', יח ּתָ ִגׁשְ ָהִתי ִמּתֹוְך ַהְלִוִּים. ְוזֹאת ֲעׂשּו ָלֶהם ְוָחיּו ְולֹא ָיֻמתּו ּבְ חֹת ַהּקְ ּפְ ֶבט ִמׁשְ ְכִריתּו ֶאת ׁשֵ ֶאת  ַאל ּתַ

מּו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבָֹדתֹו ְו  ים ַאֲהרֹן ּוָבָניו ָיבֹאּו ְוׂשָ ָדׁשִ ע ֶאת ַהּקֶֹדׁש ָוֵמתוּ קֶֹדׁש ַהּקֳ ַבּלַ אֹו. ְולֹא ָיבֹאּו ִלְראֹות ּכְ ָ  .ֶאל ַמׂשּ
 

, הגיעו כעת גם בני ישראל לקיצוניות הפוכה ביחסם יםשבדומה לפלשת מה גרם לפתע לחטא זה? מסתבר
לארון. אם בזמן המפלה בשילה ראו בני ישראל בארון ה' כלי בעל כוחות עצמאיים, הרי שכעת איבדו את מידת 
 היראה הנדרשת ביחס אליו. אווירת השמחה פגמה במידת היראה, והביאה לקלות ראש. כעת, במבט לאחור, 
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 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג 

 
 
 

אּו ֶאת יטוי גם בתיאור הסתמי שנאמר קודם ייתכן שיחס זה בא לידי ב ֵעֶמק ַוִּיׂשְ ים ּבָ ֶמׁש קְֹצִרים ְקִציר ִחּטִ "ּוֵבית ׁשֶ

ְמחּו ִלְראֹות"  , וכדברי רש"י: ֵעיֵניֶהם ַוִּיְראּו ֶאת ָהָארֹון ַוִּיׂשְ

 
 ומשמחתם נהגו בו קלות ראש, שלא היו מסתכלין בו באימה ודרך כבוד:: רש"י ו', יג

לשבחם של ישראל ייאמר שבניגוד לפלשתים, שהתעקשו על אמונתם, ישראל הבינו מיד את המסקנה והכירו 
בחטאם. הלקח שצריכים היו ישראל להסיק ממפלת שילה אינו שינוי מידת היראה כלפי הארון; הלקח הוא 

הם היה עם ישראל נתון שינוי התפיסה כי לארון יש כוח עצמאי, שאינו תלוי בעשיית רצון ה'. שני הקטבים שב
אמונה בקב"ה, ולא באמצעים חיצוניים, אך תוך כבוד  אמורים, בסופו של דבר, ללמדם את דרך האמצע:

 .לאמצעים אלו
שיעור מאת וב מאמר מאת הרב יובל שרלווב בפוסט מאת חיותה דויטשו ראה בפוסט מאת הרב יגאל אריאל

 הרב מנשה וינר
 

 תיקון – חלק ג'

ו' חלפו בלא כל אזכור של שמואל, ושמו אינו נקשר כלל עם המפלה בשילה והמכה בבית שמש. -פרקים ד'
 בינתיים חלפו עשרים שנה, ובלא שמתואר מה אירע באותן השנים, ניכרת תוצאת הנהגתו של שמואל היטב: 

ל ... הּו ּכָ ָנה ַוִּיּנָ ִרים ׁשָ ם ַוִּיְרּבּו ַהָּיִמים ַוִּיְהיּו ֶעׂשְ ָכל ְלַבְבֶכם ַאּתֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאם ּבְ ית ִיׂשְ ל ּבֵ מּוֵאל ֶאל ּכָ ָרֵאל ַאֲחֵרי ה': (ג) ַוֹּיאֶמר ׁשְ ית ִיׂשְ ּבֵ

רֹות ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ה' ְוִעְבֻדהּו ְלַבּדֹו ְו  ּתָ ָכר ִמּתֹוְכֶכם ְוָהַעׁשְ ִבים ֶאל ה' ָהִסירּו ֶאת ֱאלֵֹהי ַהּנֵ ל ֶאְתֶכם ִמ ׁשָ ֵני ַיּצֵ ים: ַוָּיִסירּו ּבְ ּתִ ִלׁשְ ַּיד ּפְ

רֹת ַוַּיַעְבדּו ֶאת ה' ְלַבּדֹו: ּתָ ָעִלים ְוֶאת ָהַעׁשְ ָרֵאל ֶאת ַהּבְ  ד)-(שמ"א ז', ב ִיׂשְ

 
 כיצד התרחשה המהפכה הרוחנית בעשרים השנה הללו?

 
על ידי שמואל שהיה מחזר מעיר לעיר ושופטם ומוכיחם, וינהו  -וינהו וגו' אחרי ה' : רש"י שמ"א ז', ב

לשון המשכה הוא... ומנחם חברו "וינהו" לשון יללה כמו "נהי נהיה" וכן "ולא נה בהם" ופירוש "וינהו 
 אחרי ה'" שהתאבלו על מעשיהם הרעים ושבו אחרי ה'...

כו וחזרו בתשובה שלימה כי ראו דבר הארון וקדושתו יש מפרשים לשון "נהו" כלומר ב: רד"ק, שם
 והיה להם לאות גדול כי ה' הוא האלהים ונתחרטו על אלהי הנכר שהיו עובדים

לפי דברי רש"י, שמואל הוא זה שעשה את המהפכה הרוחנית. הוא עבר מעיר לעיר ודאג לשפוט את העם, 
רד"ק, לעומת זאת, מדגיש את חשיבות האירועים עם ארון ה'  לחבר אותם אל הקודש, ולהחזירם בתשובה.

כטריגר לתהליך התשובה. לדעתו, סיפור נפילת הארון ביד הפלשתים וחזרתו אל ישראל, לימדו את עם ישראל 
 בדו בצורה נכונה.וגם את קדושת הארון וגם שהארון איננו כלי מאגי אלא שה' הוא האלקים וצריך לע

 
שהמהפכה הדתית של שמואל עברה שני שלבים: בשלב הראשון אימצו בני ישראל את מן הפסוקים נראה, 

עבודת ה', אך עדיין עבדוהו בשיתוף עם עבודה זרה; ושמואל מאיץ בעם להשלים את המהלך ולעבוד את ה' 
בסופו של דבר הצליח שמואל  נצל במערכה העתידה עם הפלשתים.י"לבדו", ומבהיר שרק כך יוכלו לה

והעם זנח כליל את העבודה הזרה. וכעת מגיע אירוע מיוחד, שבו נבחנת מידת ההצלחה של  במשימתו,
מּוֵאל " שמואל מכנס את העם למה שנראה כ'כנס תשובה', הכולל תענית ותפילה: תשובתם של ישראל: ַוּיֹאֶמר ׁשְ

ַעְדֶכם ֶא  ל ּבַ ּלֵ ָתה ְוֶאְתּפַ ְצּפָ ָרֵאל ַהּמִ ל ִיׂשְ ּיֹום ַההּוא ַוּיֹאְמרּו ַו ל ה': ִקְבצּו ֶאת ּכָ כּו ִלְפֵני ה' ַוָּיצּומּו ּבַ ּפְ ֲאבּו ַמִים ַוִּיׁשְ ָתה ַוִּיׁשְ ְצּפָ ְבצּו ַהּמִ ִיּקָ

ה ְצּפָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ מּוֵאל ֶאת ּבְ ּפֹט ׁשְ ם ָחָטאנּו ַלה' ַוִּיׁשְ    " (ז', ה)ׁשָ

 
ות לעלות על בני ישראל. ואולם, נראה הפלשתים מפרשים את ההתכנסות כהכרזת מלחמה, ומתכוננים במהיר

שטעות זו היא חלק ממהלך אלקי מתוכנן, שתכליתו לראות כיצד יגיבו בני ישראל כעת, והאם למדו את הלקח 
ּנּו " מפרשת מפלת שילה. ואכן, תגובתם של בני ישראל ראויה לחלוטין: ֲחֵרׁש ִמּמֶ מּוֵאל ַאל ּתַ ָרֵאל ֶאל ׁשְ ַוּיֹאְמרּו ְבֵני ִיׂשְ

ֵענוּ  לֵֹהינוּ ‑ְּזעֹק ֶאל ה' ֱא ִמ  ים ִמַּיד ְויֹׁשִ ּתִ ִלׁשְ  ביטוי זה הוא תיקון לטעות האומללה של ישראל. בעוד שבפרק ד'  " (ח).ּפְ
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 ללימוד הפרק היומי בתנ"ך הרצוג 

 
 
 

. כעת פונים הם לקב"ה להושיעם בזכות זעקה ותפילהסמכו ישראל על הארון שיושיעם מיד פלשתים, 
ושמואל נענה לבקשתם ברצון, מקריב קרבן ונענה משמים, ואז יוצאים ישראל לקרב ומביסים בו את 

 הפלשתים.
 

 נשים לב ששתי המלחמות נקשרות זו לזו ע"י שם המקום: אבן העזר. אמנם מדובר על מקום שונה לחלוטין,
שבנחלת אפרים, באזור ראש העין של ימינו, ואילו בפרק ז' מדובר על  אבן העזר שבפרק ד' מצויה בקרבת אפק

אזור אחר לגמרי (הקרב התחיל במצפה שבבנימין, וכנראה ירד לכיוון השפלה). ובכל זאת, אין ספק שמבחינה 
ספרותית רומז המקרא לקשר שבין שני הסיפורים באמצעות שימוש באותו שם מקום (שאינו נזכר בשום 

 קרא!); והעובדה שאין מדובר באותו מקום רק מבליטה זאת.מקום אחר במ
 

בסיפור זה מקופלת זהו למעשה הסיפור היחיד שמספר המקרא על שמואל כמנהיגו של עם ישראל. ואולם, 
מחטא שהביא למפלה, לתשובה שהביאה לניצחון  –מהפכה שלמה שהנהיג שמואל, שהביאה לתיקון מלא 

 גדול:
ְנעּו ַהּפְ  מּוֵאל: (יג) ַוִּיּכָ ים ּכֹל ְיֵמי ׁשְ ּתִ ִלׁשְ ּפְ ִהי ַיד ה' ּבַ ָרֵאל ַוּתְ ְגבּול ִיׂשְ ים ְולֹא ָיְספּו עֹוד ָלבֹוא ּבִ ּתִ ָרֵאל ּכֹל ...ִלׁשְ מּוֵאל ֶאת ִיׂשְ ּפֹט ׁשְ ַוִּיׁשְ

ְצּפָ  ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית ֵאל ְוַהּגִ ָנה ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ ָבתֹו ְיֵמי ַחָּייו: (טז) ְוָהַלְך ִמּדֵ ה: (יז) ּוְתׁשֻ קֹומֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּמְ ָרֵאל ֵאת ּכָ ַפט ֶאת ִיׂשְ ה ְוׁשָ

ח ַלה': ם ִמְזּבֵ ָרֵאל ַוִּיֶבן ׁשָ ָפט ֶאת ִיׂשְ ם ׁשָ יתֹו ְוׁשָ ם ּבֵ י ׁשָ  ָהָרָמָתה ּכִ

 

 סיכום

אלקנה וחנה, ספר שמואל פותח תקופה חדשה בתולדות עם ישראל. שמואל הנביא, בעקבות דרכם של הוריו 
ה'. בתחילתו של התהליך העם עדיין שבוי בתפיסות אליליות, החודרות אליו מהעמים מחזיר את העם לעבודת 

השכנים, ולכן הוא מייחס לארון ה' כחות מאגיים עצמאיים. בתהליך ארוך, הנמשך כעשרים שנה, שמואל מביא 
 עבודת ה'.את העם לחזרה בתשובה, הסרת העבודה הזרה, ותפיסה נכונה של 

 
 

  להרחבה

 ו-מתן על הפרק לפרקים ה
 ח-מתן על הפרק לפרקים ז

 סדרת מאמרים של הרב אמנון בזק לספר שמואל
 

 הקדמה לקראת השבוע הבא
 

 בשבוע הבא נלמד על בקשת המלך והמלכת שאול
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