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 ה"ב

 מלכים א ב –דף מקורות 

 קראו מלכים א ב' והתייחסו לנקודות הבאות:

ג', א'  וכן בשמואל ב  –בשת, בנו של שאול. עיינו בשמואל ב ב',י"ט -אבנר היה שר הצבא של איש .1

 ל"ט ובדקו מה יכולות להיות הסיבות לכך שיואב הרג את אבנר וכיצד הגיב דוד על כך. –ג', י"ב 

שר הצבא של אבשלום ולאחר מותו של אבשלום הוא החליף את יואב כשר  עמשא בן יתר היה .2

כ"ב ובדקו מה יכולות להיות הסיבות -הצבא של דוד )שמואל ב י"ט, י"ד(. עיינו בשמואל ב כ', א'

 לכך שיואב הרג את עמשא וכיצד הגיב דוד על כך.

י, באופנים שונים. עיינו ביחס ליואב וביחס לשמע –הביטוי "הורדה לשאול" חוזר אצלינו פעמיים  .3

בבראשית מ"ב, ל"ח; מ"ד, כ"ט; מ"ד, ל"א; וכן בבמדבר ט"ז, ל"ג. מהו הביטוי יוצא הדופן, ומה 

 ניתן ללמוד מכך?

מ' ובדקו  –ברזלי הגלעדי כלכל את דוד וסייע לו בזמן מרד אבשלום. עיינו בשמואל ב י"ט, ל"ב   .4

 זלי.מדוע דוד מבקש משלמה לעשות חסד עם בניו של בר

-י"ג וכן בשמואל ב י"ט, ט"ז-שמעי בן גרא קילל את דוד ואח"כ התנצל. עיינו בשמואל ב ט"ז, ה' .5

 כ"ד ובדקו מדוע מבקש דוד משלמה להורגו דווקא כעת.

 ל"ו. –מדוע שלמה מגרש את אביתר מהכהונה? עיינו בשמואל א ב' כ"ז  .6

כ"ג -י"א וכן שמואל ב ט"ז כ'-'למה התכוון אדוניה כשביקש את אבישג? עיינו בשמואל ב כ', ו .7

 האם המקרים שווים? האם כוונת אדוניהו היתה ככונת אבשלום וככונת אבנר? -ובדקו 

 כיצד יש לשפוט את דוד ושלמה על מעשיהם בפרק זה? נוקמים? מוסריים?  –לסיכום  .8

 מה דעתכם?  –עיינו בשני המקורות הבאים 

 מתוך דבריו של פרופ' אבי רביצקי: .א

שנים אמרתי לישעיהו ליבוביץ שישנה עלייה אחת למפטיר ולקריאת ההפטרה שבה אני "לפני 

לא מכיון שאני עושה סלקציה בין פרקי התנ"ך, אלא מכיון שעם הפרק  -מבקש לא לעלות לתורה 

וזו צוואת  -שקוראים באותה הפטרה אינני יכול להזדהות, ולכן אינני יכול להיות שליח ציבור 

למה, כאשר הוא מצווה אותו "ולא תורד שיבתו בשלום שאול...". ואני אז דוד המלך לבנו ש

אמרתי שאיני יכול להיות שליח ציבור ולקרוא את זה כאשר אינני מזדהה עם כך שזאת צוואת 

דוד מלכנו לבנו. תשובתו של ליבוביץ )כצפוי( הייתה מאוד מפתיעה, והוא אמר: "זה הפרק שאני 

אפילו את דוד  -"ך, מכיוון שהוא מלמדנו כיצד השלטון משחית אוהב יותר מכל פרק אחר בתנ

 ."מלכנו נעים זמירות ישראל
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 שירו של יצחק שלו: –"לדוד"  .ב

 ?האפֹקד על ראשך את ֲעֹון הָיָפה הרוחצת בערב

 .גם אותי ִתְעֵתַע עד פשע בשר הנשים הצחור

 ,אכן, לא כמוך שלחתי את בעל האשת ָלמּות

 ?ֵמֵאין השלטון בידיאולי רק  –אך מי היודע 

  

 יכבד ֶמנּו חטא נערי בית שאול מוקעים על הצור

 .יען אין צמד רע לעיניים מנפש חפה וגרדום

 ,אך כבד שבעתיים, המלך, חטא גבר ַלגבר רעוֹ 

 ...את אשר לפני ָמֶות צוית לאיש עמיתך. ליואב - 

  

 ,מי יתן ונגנז כל הפרק הלז, ֶאֶרג דם ובגידה

 .ידעתי איך מת המצביא בגבריםמי יתן ולעד לא 

 .מושיבך על כסא לאומים ושם ממלכות לרגליך

 ...ככלב שומר על ספך, כלב זעום, נאמן

  

 .לא חפץ במפונק, בשלמה, צעצוע נשים חכמוני

 ,וכבר הוא בבית ה', איש זקן וידיו למזבח -

 ,חלש מאחוז בחרבו, אֹפר מקרבות ויגע

 !ומלכי לא אשכח, אדוני –ובניהו בפתח ניצב 

  

 .בשמים מקום המשפט, ְמָצַאְתְך עדת הרוגיך

 כרעת לפני בת איה. נשקת רגלי אוריה

 אך הגד, אדוני, מה עשית בנוח עליך לפתע

 ?ֶמַבט ֵרֲעְך ַהָיָשן, מה עשית המלך דוד

 יצחק שלו, לדוד, מתוך: לנצח אנגנך

 


