מנהיגים והנהגה

דמותו של עלי
מרדכי סבתו

עלי הכוה שפט את ישראל במש ארבעי שנה וא זכה לזקנה מופלגת ומת בגיל
תשעי ושמונה )שמ"א ד ,טויח( .למרות זאת לא ייחד הכתוב תיאור עצמאי של
דמות עלי ושל תקופת הנהגתו .דמותו של עלי ופועלו נזכרי בפרקי אד בספר
שמואל א .ברוב המוחלט של הפסקאות בפרקי אלו המוקד איננו דמותו של עלי
אלא דמותו של שמואל .הנושא של פרק א הוא לידתו של שמואל ,פרק ב עוסק
רובו ככולו 1בעימות דמותו של שמואל בעת גידולו ע דמות של בני עלי 2,ופרק
ג מתאר את הקדשתו של שמואל לנבואה .פרק ד הוא היחיד שאיננו עוסק כלל
בדמותו של שמואל אלא בתיאור המערכה שבי ישראל לפלשתי שבסופה נלקח
ארו ה' ,מתו בני עלי ומת עלי עצמו .למרות זאת ג פרק זה קשור בעקיפי
להנהגתו של שמואל ,שכ מטרתו של הפרק היא לתאר את סו תקופת שיפוטו
3
של עלי ואת קריסת הנהגתו כרקע העומד בניגוד להנהגתו של שמואל.
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למעט פסוקי א י ,המוקדשי לתפילת חנה וה מסיימי את תיאור לידת שמואל בפרק א,
ולמעט פסוקי כז לז המתארי את נבואת הפורענות לביתו של עלי .נבואה זו נכפלת בחלקה
בנבואתו של שמואל בפרק ג פסוקי יא יד והתלבטו המפרשי במשמעותה של כפילות זו.
נראה שנבואה זו נאמרה לעלי כדי שכאשר יאמר לו שמואל את נבואתו יוכל עלי לאשר את
אמתותה ולומר 'ה' הוא' היינו אכ דבר ה' בפי ,ובכ לאשר את הפיכתו של שמואל לנביא.
והשווה לאמור בשתי ההערות הבאות.
ממבנה הפסקה ומלשונה עולה שגו התיאור עוסק בבני עלי ,וההנגדה של שמואל אליה
נעשית על ידי הוספת פסוקי ספציפיי העוסקי בשמואל .למרות זאת ברור שמגמת
הפסקה כולה היא לתאר את שלילת של בני עלי על רקע דמותו החיובית של שמואל ,וראה
ג את האמור בהערה הבאה.
יש הסבורי כי פרק זה ,וכ הנבואה שבפרק ב פסוקי כז לז ,ואולי ג תיאור התנהגות של
בני עלי )ראה בהערה הקודמת( ,היו שייכי במקור לתולדות בית עלי ושולבו במסגרת
תיאור דמותו של שמואל שילוב משני )ראה מ"צ סגל ,ספרי שמואל ,ירושלי  ,1956עמ' ,18
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ג העובדה שפרקי אלו אינ כלולי בספר שופטי אלא בספר שמואל מלמדת
שאי המגמה בפרקי אלו לתאר את דמותו ותקופתו של עלי .אילו זו הייתה
מטרת הפרקי היינו מצפי למצוא אות בספר שופטי בצד התיאורי של
שאר השופטי .העובדה שפרקי אלו פותחי את ספר שמואל נובעת מכ
שנושא הפרקי ,כאמור ,איננו עלי אלא שמואל.
כללו של דבר ,כל התייחסותו של המקרא לעלי לא באה אלא כרקע לדמותו של
שמואל ולתקופת הנהגתו .מכלל זה נמצינו למדי שכדי לעמוד על דמותו של
שמואל ועל תרומתו להנהגת ישראל יש להנגידה לדמותו של עלי ולתקופת
הנהגתו של עלי את ישראל.
במאמר זה אנסה לדלות מתו אזכורו של עלי בפרקי אלו מספר נקודות שיסייעו
בשרטוט של דמותו ושל אופי הנהגתו ,אעמת אות ע דמותו של שמואל
ותקופת הנהגתו ואעמוד על משמעותה של השוואה זו.
א
הנקודה המרכזית המאפיינת את דמותו של עלי באה לידי ביטוי ה בתמונה
הראשונה וה בתמונה האחרונה שבה אנו נפגשי ע עלי ,ובה נפתח את
עיוננו.
נעתיק כא את הפסוקי השייכי לתמונה הראשונה:
שמואל א פרק א
שׁתֹה ְו ֵעל ִי ַה ֹכּהֵן ֹישֵׁב עַל ַהכִּסֵּא
)ט( וַתָּקָם ַחנּ ָה ַאחֲֵרי ָאכְל ָה בְשִֹׁלה וְ ַאחֲֵרי ָ
עַל מְזוּז ַת הֵיכ ַל ה') :י( וְהִיא מַָרת נָפֶשׁ וַתִּתְפַּלּ ֵל עַל ה' וּבָכֹה תִבְכּ ֶה) :יא(
תּדֹּר נֶדֶר ַותֹּאמַר ה' צְבָאוֹת אִם ָראֹה תְִראֶה בָּעֳנ ִי ֲא ָמתֶ 9וּזְכ ְַרתַּנ ִי וְֹלא
ַו ִ
תִשְׁכּ ַח אֶת ֲא ָמתֶ 9וְנָתַתָּה ל ַ ֲא ָמתְ 9ז ֶַרע אֲנָשִׁים וּנְתַתִּיו ל ַה' כּ ָל יְמֵי ַחיָּיו
וּמוָֹרה ֹלא יַ ֲעל ֶה עַל ֹראשׁוֹ) :יב( וְ ָהיָה כּ ִי הְִרבְּתָה ל ְ ִהתְפַּלּ ֵל לִפְנ ֵי ה' ְו ֵעל ִי
שׂפָתֶי ָה נּ ָעוֹת וְקוֹל ָהּ ֹלא
שֹׁמֵר אֶת פִּי ָה) :יג( וְחַנּ ָה הִיא ְמ ַדבֶֶּרת עַל לִבָּהּ ַרק ְ
שׁכָֹּרה) :יד( וַיֹּאמֶר ֵאל ֶי ָה ֵעל ִי עַד ָמתַי תִּשְׁתַּכּ ִָרין
שׁ ֶב ָה ֵעל ִי ל ְ ִ
שּׁ ֵמ ַע ַו ַיּ ְח ְ
ִי ָ
ָהסִיִרי אֶת יֵינ ֵֵ Jמ ָעלָיִ) :Jטו( וַתַּעַן חַנּ ָה וַתֹּאמֶר ֹלא ֲאדֹנ ִי ִאשָּׁה ְקשַׁת רוּ ַח

 ,26ועמ' כ; א' סימו ,קריאה ספרותית במקרא  סיפורי נביאים ,ירושלי ,תשנ"ז עמ'
והערה  1ש .בדברי לעיל ביקשתי להסביר את משמעות הימצאות של כתובי אלו כא.
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תי ָו ֶאשְׁפֹּ Jאֶת נַפְשִׁי לִפְנ ֵי ה') :טז( אַל תִּתֵּן אֶת
שׁתִי ִ
שׁכ ָר ֹלא ָ
ָא ֹנכ ִי ְו ַייִן ְו ֵ
ֲא ָמתְ 9ל ִפְנ ֵי בַּת בְּלִיָּעַל כּ ִי מֵֹרב שִׂיחִי וְכ ַ ְעסִי ִדּבְַּרתִּי עַד ֵהנּ ָה) :יז( ַו ַיּעַן ֵעל ִי
שׁ ַאלְתְּ ֵמ ִעמּוֹ) :יח(
וַיֹּאמֶר לְכ ִי לְשָׁלוֹם וֵאֹלהֵי יִשְָׂראֵל יִתֵּן אֶת שֵׁלָתֲֵ Jאשֶׁר ָ
וַתֹּאמֶר תִּ ְמצָא שִׁפְ ָחתְ 9חֵן בְּעֵינ ֶי 9וַתֵּל ֶָ Jה ִאשָּׁה לְדְַרכּ ָהּ ַותֹּאכ ַל וּפָנ ֶי ָה ֹלא
הָיוּ ל ָהּ עוֹד:
התיאור הראשו של דמות עלי בא בפסוק ט' :ועלי הכה ישב על הכסא על מזוזת
היכל ה'' .משפט זה כלול במסגרת תיאור המפגש של עלי ע חנה .בהמש הפסקה
נאמר 'ועלי שמר את פיה' .הפועל 'שומר' מלמד שעלי רואה את תפקידו בהשגחה
על המתפללי בהיכל 4.ישיבתו על הכסא על מזוזת היכל ה' מציירת אותו כשליט
שתחו שלטונו הוא ההיכל ומתפקידו להשגיח על קדושת ההיכל כדי שלא יחולל
על ידי איש 5.ואמנ בהמש נאמר 'ויחשבה עלי לשכרה ויאמר אליה עד מתי
תשתכרי הסירי את יינ מעלי' .בתוק תפקידו כשומר ההיכל הוא גוער באשה
6
שלפניו על היותה ,לדעתו ,שיכורה בהיכל ה' .אי מקו בהיכל לאישה שכורה.
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קשה להכריע בשאלה הא שמר עלי את פיה של חנה דווקא מפני שהרבתה בתפילה או שמא
זה היה מנהגו הקבוע לשמור את פיה של המתפללי .ומכל מקו ברור שעלי השגיח בכל
מקרה שלדעתו היה צרי השגחה.
ישיבתו של עלי על הכיסא נזכרת ג בפרק ד פסוק יג ,וא בפסוק יח ,שבו נזכרת נפילתו מעל
הכיסא .משמעותו של דמיו זה תידו בהמש .יצוי שאלו ה שני המקומות היחידי במקרא
שבה הישיבה על כיסא איננה מיוחסת למל או לה' .בכל שאר עשרות המקומות במקרא
שהצירו הזה נזכר בה מדובר על ישיבת המל על כיסאו או על ישיבת ה' על כיסאו )למעט
משלי ט ,יד( .משו כ סבור פולצי שהכתוב מבקש לצייר את עלי כמל על ישראל .לדעתו
נפילתו של עלי מעל הכיסא מסמלת את נפילת המלכות בישראל .בכ ,לדעתו ,רומז הכתוב
שהמלכות בישראל ,שהע תלה בה תקוות רבות ,נחר $דינה מראש להיכשל ולגרו לישראל
הרס וחורב ,ראהR. Polzin, Samuel and the Deuteronomist, San Fransico, 1989, :
 .pp. 23, 61, 64לעומתו סבור ספינה שא שישיבה על כיסא מבטאת שלטו ,אי לראות את
עלי כמייצג המלכות בישראל ,שכ עלי איננו מל אלא שופט ,המנהיג את ישראל מכוח היותו
כוה .לדעת ספינה ,הכתוב מבקש להראות שישיבתו של עלי על הכיסא איננה לגיטימית ,שכ
הישיבה על כיסא ההנהגה בישראל שמורה רק למל מבית דוד .ישיבתו של עלי על הכיסא
מלווה בכתוב ,לפי ספינה ,בנימה שלילית ,ושיאה בנפילתו של עלי מעל הכיסא .ראהF. A. :
 .Spina, Elie's Seat, JSOT 62 (1994), pp. 67-75ונראה שא שישיבה על כיסא בכל
המקומות האחרי במקרא מבטאת אכ מלכות ,כא היא מסמלת את שלטונו של עלי על
תחו המשכ .העובדה שהישיבה כא היא 'על מזוזת היכל ה'' מסמלת ,כאמור ,את שמירתו
של עלי על תחו המשכ.
לא נאמר במפורש בכתוב מה גר לעלי לחשוב שלפניו ניצבת אישה שיכורה ,ונחלקו בדבר זה
המפרשי .נראי הדברי שהמשפט 'ויחשבה עלי לשכרה' מוסב על המשפט 'והיה כי הרבתה
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אלא שאנו הקוראי יודעי כבר בשלב זה שעלי טעה בפרט זה .הכתוב טרח
להדגיש עוד קוד לכ 'והיא מרת נפש ותתפלל על ה' ובכה תבכה' .בכ לימד
אותנו הכתוב שאי מדובר באשה שיכורה אלא באשה מרת נפש ,שתפילתה על ה'
ארכה מעבר לרגיל בגלל מרירות נפשה .נמצא שהכתוב מבקש להדגיש את טעותו
של עלי בהערכתה של חנה ובכ נמתחת אפוא ביקורת סמויה על עלי .אמנ,
הכתוב טורח להסביר את סיבת טעותו של עלי 'והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה'
ועלי שומר את פיה .וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע
ויחשבה עלי לשכרה' ,אלא שאי בכ כדי לפטור לחלוטי את עלי מטעותו .מנהיג
צרי להבחי בי אישה מרת נפש וקשת רוח לבי אישה שיכורה .שומה על
השופט לוודא את המצב לאשורו לפני שהוא מוציא משפט .נראה שהקפדתו של
עלי על טהרת המשכ גברה על רגישותו לנפש האישה שמולו ,והיא שגרמה לו
להוציא משפט מעוקל.
לשבחו של עלי יש לומר שלאחר שחנה העמידה אותו על טעותו מיהר עלי לתק
את טעותו ולבר את חנה .בנקודה זו מתבררת גדולתו של עלי ,שלא היסס
להודות בטעותו .תמונה זו מעלה אפוא תיאור מורכב של דמות עלי .הקפדתו על
טהרת המשכ והעובדה שלבסו ביר את חנה נזקפות ודאי לשבחו .אלא
שכאמור קו דק של ביקורת נמתח עליו על שמתו הקפדתו על טהרת הקודש
מיהר להאשי את חנה במה שאי בה 7.הווה אומר ,הכתוב מבקר כא את סול
הערכי של עלי ,שלפיו יראתו ודאגתו לטהרת הקודש מאפילי על רגישותו
לנפש האד .יש בכ ניצני של הפרדה לא ראויה בי יראת הקודש לבי

7

להתפלל לפני ה' ועלי שמר את פיה' .הדברי האמורי בי שני משפטי אלו 'וחנה היא
מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע' ה מאמר מוסגר .רוצה לומר העובדה
שחנה הרבתה להתפלל ,היינו האריכה בתפילתה מעבר למקובל ,עוררה את חשדו של עלי .עלי
ניסה לשמור את פיה ,היינו להשגיח על שפתיה כדי לשמוע את דבריה כדי לדעת א ריבוי
תפילתה מלמד שאכ אישה שיכורה לפניו .אלא ששמירה זו לא הביאה כל תוצאות כיוו
שחנה 'מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע' .לא נותר לעלי כל פרט היכול
להבהיר לו את מצבה של האישה שלפניו מלבד העובדה שהיא הרבתה להתפלל .על סמ
עובדה זו חשבה עלי לשיכורה .עלי חשב ששכרותה של האישה שלפניו גרמה לה לאבד את
תחושת הזמ.
דברי ברוח דומה בעניי זה ראה בספרו של מ' גרסיאל ,ספר שמואל א  עיון ספרותי
במערכי השוואה ,באנאלוגיות ובמקבילות ,רמת ג תשמ"ג ,עמ'  .37-36אלא שכא ביקשתי
להסיק מנתוני אלו ג מסקנות על תפיסתו הדתית של עלי.
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משמעותה המוסרית של הקדושה .בהמש נראה שנקודה זו היא נקודת מפתח
בהבנת דמותו של עלי.
נימה זו של ביקורת עולה ג מדרשות החכמי בתלמוד בבלי ברכות לא ע"ב:
ותען חנה ותאמר לא אדני  Nאמר עולא ואיתימא רבי יוסי ברבי חנינא,
אמרה ליה :לא אדון אתה בדבר זה ,ולא רוח הקודש שורה עליך ,שאתה
חושדני בדבר זה .איכא דאמרי ,הכי אמרה ליה :לא אדון אתה ,לאו איכא
שכינה ורוח הקודש גבך ,שדנתני לכף חובה ולא דנתני לכף זכות ,מי לא
ידעת דאשה קשת רוח אנכי?
לפי שתי הדרשות מוטחת ביקורת בעלי על שחשד בחנה במה שאי בה ועל שלא
ד אותה לכ זכות כמצווה על כל אד ואד ,קל וחומר למנהיג ושופט ,קל וחומר
ב בנו של קל וחומר למי שרוח הקודש אמורה לשרות עליו .אמנ דרשות אלה
מנוסחות כנאמרות מפיה של חנה ,ואול ברור מלשו הדרשה שהדרש מזדהה
8
ע דבריה של חנה ומצטר לביקורתה על עלי.
נעבור לדו בתיאור דמותו של עלי כפי שעולה מ התמונה האחרונה שלו,
המתוארת בפרק ד פסוקי יביח:
מּעֲָרכ ָה וַיָּבֹא שִֹׁלה בַּיּוֹם הַהוּא וּ ַמדָּיו קְֻרעִים
)יב( וַיָָּרץ אִישׁ בִּנְיָמִן ֵמ ַה ַ
וַ ֲא ָדמָה עַל ֹראשׁוֹ) :יג( ַויָּבוֹא וְהִנּ ֵה ֵעל ִי ֹישֵׁב עַל ַהכִּסֵּא יַד דֶֶּרְ Jמצַפֶּה כּ ִי
ָהיָה ל ִבּוֹ חֵָרד עַל אֲרוֹן ָהא-להים וְ ָהאִישׁ בָּא ל ְ ַהגּ ִיד בָּעִיר וַתִּזְעַק כּ ָל ָהעִיר:
שׁמַע ֵעל ִי אֶת קוֹל ַהצְּ ָעקָה וַיֹּאמֶר מֶה קוֹל ֶההָמוֹן ַהזּ ֶה ְו ָהאִישׁ ִמהַר
)יד( ַו ִיּ ְ
וַיָּבֹא וַיַּגּ ֵד ל ְ ֵעל ִי) :טו( וְ ֵעל ִי בֶּן תִּשְׁעִים וּשְׁמֹנ ֶה שָׁנ ָה וְעֵינ ָיו ָקמָה וְֹלא יָכוֹל
ל ְִראוֹת) :טז( וַיֹּאמֶר ָהאִישׁ אֶל ֵעל ִי ָאנֹכ ִי ַהבָּא מִן ַה ַמּ ֲעָרכ ָה וַאֲנ ִי מִן
ַה ַמּעֲָרכ ָה נ ַ ְסתִּי הַיּוֹם וַיֹּאמֶר מֶה ָהיָה ַה ָדּבָר בּ ְנ ִי) :יז( ַו ַיּעַן ַה ְמ ַבשֵּׂר ַויֹּאמֶר נ ָס
יִשְָׂראֵל לִפְנ ֵי פְלִשְׁתִּים וְג ַם ַמגֵּפָה ג ְדוֹל ָה ָהיְתָה ָבעָם ְוג ַם שְׁנ ֵי בָנ ֶי 9מֵתוּ
ָחפְנ ִי וּפִינְחָס וַאֲרוֹן ָהא-להים נִל ְ ָקחָה :פ )יח( וַיְהִי כּ ְ ַהזְכּ ִירוֹ אֶת ֲארוֹן ָהא-
שּׁבֵר ַמפְַרקְתּוֹ ַו ָיּמֹת כּ ִי
שּׁעַר ַותִּ ָ
להים ַו ִיּפֹּל ֵמעַל ַהכִּסֵּא ֲאחַֹרנּ ִית בְּעַד יַד ַה ַ
זָקֵן ָה ִאישׁ וְכָבֵד וְהוּא שָׁפַט אֶת יִשְָׂראֵל אְַר ָבּעִים שָׁנ ָה:

8

השווה לדבריו של סימו )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  23הערה .30
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הרקע לפסקה זו הוא מלחמת ישראל בפלשתי שנסתיימה במגפה ובתבוסה של
ישראל ,במות חפני ופנחס ,ובלקיחת ארו הא-להי בשבי .יש בתמונה זו קווי
דומי להפליא לתמונה הראשונה .בפסוק יג נאמר 'ויבא והנה עלי ישב על הכסא
יד דר מצפה כי היה לבו חרד על ארו הא-להי' .ג כא ,כמו בתיאור הראשו,
אנו מוצאי את עלי יושב על הכסא 9.אמנ כא לא נאמר שהוא יושב על מזוזת
היכל ה' ,ואול מ התיאור בפסוק יח 'ויפל מעל הכסא אחרנית בעד יד השער'
עולה שג כא הוא יושב ליד שער א שלא מפורש באיזה שער מדובר .מ
העובדה שהמבשר בא תחילה לעיר ורק אחר כ מיהר ובא לעלי נראה שא כא
מדובר בשער של המקדש 10.אלא שככל הנראה אי הכוונה לשער פנימי של
המקדש אלא לשער חיצוני הניצב על א הדר .מכל מקו עצ הישיבה ליד שער
השיי למקדש חוזרת ומזכירה את אופי השמירה הטבוע בדמותו של עלי .לענייננו
חשובה ג העובדה שהכתוב מדגיש שישיבתו ש היא תוצאה של חרדתו על ארו
הא-להי שנלקח למערכה ,ממש כש שבתמונה הראשונה היה לבו חרד על
קדושת ההיכל.
יחסו של עלי לארו הא-לֹהי בולט מאוד על רקע תגובתו לדברי המבשר .ארבעה
ְתה בע.
דברי בישר המבשר :א .נס ישראל לפני פלשתי .ב .וג מגפה גדולה ָהי ָ
ג וג שני בני מתו .ד .וארו הא-להי נלקחה .הכתוב מדגיש שהבשורה הקשה
ביותר בעיני עלי הייתה הבשורה על לקיחת ארו הא-להי ,והיא שהכריעה אותו
והפילתו מעל הכסא אחורנית .בשורה זו הייתה קשה בעיניו יותר מהבשורות
האחרות .כיצד יש להערי עובדה זו?
נראה שיש להפריד בי העובדה שמשמעותה של בשורת לקיחת הארו עלתה
בעיניו של עלי על בשורת מיתת בניו ,לבי העובדה שהיא עלתה ג על בשורת
התבוסה והמגפה בע .העיקרו שהיחס לארו ה' צרי לעלות על היחס של הכוה
הגדול לבניו מזכיר את האמור בתורה על מיתת שני בני אהר ביו השמיני .ש
אומר הכתוב 'ויאמר משה אל אהר ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכ אל תפרעו
ובגדיכ לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצ ] [...ומפתח אהל מועד לא
תצאו פ תמתו כי שמ משחת ה' עליכ' )ויקרא ט,וז( .הוראה זו תואמת את

9
10

ראה לעיל ,הערה .5
אמנ יש הסבורי ,על סמ פסוק יג ,שעלי ישב בשער העיר והמבשר חל תחילה על פניו,
בישר בעיר ,ורק אחר כ שב לבשר לעלי .לדעתי דבר זה אינו מסתבר כלל .פסוק יג לא בא
אלא כפסוק רקע על מנת להדגיש את חרדתו של עלי לארו ה א-להי.
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ההוראה לדורות הכתובה בפרשת אמור 'והכה הגדול מאחיו ] [...את ראשו לא
יפרע ובגדיו לא יפרו ועל כל נפשות מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא ומ
המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו' )ויקרא ,כא ייב( 11.הווה אומר,
בנוגע לכוה הגדול גוברת קדושת המקדש על אבלו הפרטי .ואול אצל עלי גברה
קדושת הארו ג על השמועה על תבוסת הע ועל המגפה הגדולה שהייתה בע.
אילו ,דר משל ,היה עלי נשאל הא הוא מעדי שהארו ינצל אבל הע יינג או
שהארו יילקח אבל הע ינצל – אי כל ספק באיזו אפשרות היה בוחר .יש
מהמפרשי שסברו כי הכתוב מדגיש פרט זה לשבחו 12.לדעתי אי הדבר כ .פרט
זה מקביל באופ ברור לתמונה הראשונה שבה נפגשנו ע דמותו של עלי .ש ,כפי
שראינו ,חרדתו לקדושת ההיכל גברה על רגישותו לכבודה של האישה הניצבת
מולו ודבר זה גר לו לאבד את רוח הקודש שבו ולהיכשל בחשד בכשרי .א כא
מבקש הכתוב למתוח קו דק של ביקורת על סול הערכי של עלי המציב את
דאגתו לגורלו של הארו מעל דאגתו לגורל של ישראל 13.ביטוי נוקב לסול
הערכי הנכו ,והוא הפו מסולמו של עלי ,מצוי במדרש הבא )איכה רבה פרשה
ד(:
כתיב )תהלים ע"ט( מזמור לאסף א-להים באו גוים בנחלתך ,לא הוה
קרא צריך למימר אלא בכי לאסף ,נהי לאסף ,קינה לאסף ,ומה אומר
מזמור לאסף? אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו וסיידה וכיידה
וציירה ויצא בנו לתרבות רעה ,מיד עלה המלך לחופה וקרע את הוילאות
ושיבר את הקנים .ונטל פדגוג שלו איבוב של קנים והיה מזמר ,אמרו לו:
המלך הפך חופתו של בנו ואת יושב ומזמר? אמר להם :מזמר אני שהפך
חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו .כך אמרו לאסף :הקב"ה החריב
היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר? אמר להם :מזמר אני ששפך הקב"ה
14
חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל.

11
12
13
14

וראה פירוש רשב" לויקרא י ,ג ,שעמד על הקשר בי שני כתובי אלו.
ראה פירושי ר' יוס כספי ורלב"ג לכתובי ש.
תפיסתו זו של עלי הייתה ידועה ,כנראה ,למבשר ולכ סידר את בשורותיו הקשות בסדר עולה
של חומרת הבשורה ,ואפשר שא הוא היה שות לתפיסה זו.
ג הרב יגאל אריאל כתב דברי ברוח זו בספרו עוז מלך  עיונים בספר שמואל ,מדרשת
הגול ,תשנ"ה ,עמ'  ,26וא הוא הביא ש מדרש זה כסיוע לדבריו.
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יתר על כ .עלי שידע על מעשי בניו ועל חילול הקודש שנגר בעקבות מעשיה,
צרי היה להבי שבמצב זה אי משמעות אמתית לקדושת הארו .עלי חרד לארו
שבניו חיללו מזמ את קדושתו ,וחרדתו זו א עלתה על דאגתו לגורל של
ישראל .עמדתו זו של עלי מביאה פע נוספת לידי ביטוי את ההפרדה הקיימת
15
בתפיסתו הדתית של עלי בי הקודש לבי מקורו המוסרי.
ראוי להנגיד לתגובתו של עלי את תגובתו של משה לאחר שירד מ ההר ושני
לוחות הברית על שתי ידיו .ש ,כאשר ראה משה את העגל והמחולות ,הייתה
תגובתו המידית 'וישל מידו את הלחות וישבר את תחת ההר' )שמות לב יט(.
הכתוב ש א טרח להדגיש לפני כ בסמו את מעלת של הלוחות 'לחת כתבי
משני עבריה מזה ומזה ה כתבי 16.והלחות מעשה א-להי המה והמכתב
מכתב א-להי הוא חרות על הלחת' )טוטז( .הדגשה זו של מעלת וקדושת
היתרה של הלוחות ,שה עצמ היו מעשה א-להי וא הכתב ,שהיה כתוב משני
עבריה מזה ומזה ,א הוא היה מכתב א-לֹהי ,הדגשה זו לא באה אלא להבליט
את הייחוד במעשהו של משה .למרות קדושה יתרה זו של הלוחות לא היסס משה
לשבור את הלוחות .משה הבי שכאשר הע נמצא במצב ירוד זה אי כל משמעות
לקדושת של הלוחות ,ואי מקו ללוחות בקרב הע במצב זה .הקדושה היא
בעלת משמעות רק כאשר היא מחוברת אל המעשי .וכבר שיבחו החכמי את
17
משה על מעשהו זה ודרשו שאמר לו הקב"ה על כ 'יישר כוח ששברת'.

15

16

17

נראה שג הפיסקה המסיימת את פרק ד מדגישה תפיסה זו ,אבל מתו זוית ראייתה של אשת
ַַ +ְ 2מע ֶאת ַה ְ0 1מ ָעה
פנחס ,כלתו של עלי ,וכ נאמר ש)' :יט( ו ְַכ ָ.תֵ -א ֶ+ת ִ)ינְ ָחס ָה ָרה ָל ַלת ו ִ
מ5ת4
5כ ֵעת ָ
ֶיה) .כ( ְ
ֶיה ִצר ָ
ֶה ְפכָ 5על ָ
ֶַ 2לד ִ6י נ ֶ
ְַ 2כ ַרע ו ֵ
י 4+ו ִ
יה ו ְִא ָ
5מת ָח ִמ ָ
ֶאל ִה ַָ .קח ֲארָ -הא-להי ֵ
ְַ 2ק ָרא ַל ַַ :ער ִאי
ָד ְְ 2ולֹא ָע ְנ ָתה ְולֹא ָָ +תה ִל ָ;) .4כא( ו ִ
יר ִאי ִ6י ֵב יָל ְ
ֶיה 8ל ְִ 2
ַַ 2ד ֵ; ְרנָה ַה ִ9ָ :ב-ת ָעל ָ
וְ
ָלה
ֹאמר > ָ
י) .4+כב( ַוֶ 2
יה ו ְִא ָ
ְאל ָח ִמ ָ
ִ< ָר ֵאל ֶאל ִה ַָ .קח ֲארָ -הא-להי ו ֶ
ָלה ָכב-ד ִמ= ְ
ָכב-ד לֵאמֹר > ָ
ָכב-ד ִמ= ְ
ִ< ָר ֵאל ִ6י נִ ְל ַקח ֲארָ -הא-להי' .סיו הפיסקה בא להדגיש ששמו של בנה נקרא בעיקר
בגלל לקיחת ארו הא-להי והוא האפיל על התוצאות הקשות האחרות.
פרט זה ,שהלוחות היו כתובי משני עבריה ,לא נזכר בשעת תיאור נתינת הלוחות למשה
אלא רק כא כרקע לשבירת .נראה אפוא שתפקידו של פרט זה הוא להגדיל את קדושת של
הלוחות ,שהיו מוקפי בכתב ידו של ה' על מנת להבליט את מעשה שבירת.
תלמוד בבלי ,שבת פז ע"א ומקבילות .נראה שדרשה זו מכוונת ביסודה לפשוטו של מקרא,
שכ לא נמצאה כל ביקורת ,מפורשת או רמוזה ,של הקב"ה על מעשה מרחיק לכת זה של
משה .ג הסכמתו של ה' לכתוב את דבריו שוב על הלוחות השניי מסייעת למסקנה זו.
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נראה ששתי תמונות אלו ,הראשונה והאחרונה ,מלמדות על תפיסתו הדתית של
עלי .במרכז תפיסתו הדתית של עלי עמדה היראה מ הקודש והיא האפילה על כל
הדברי האחרי לרבות משמעותה המוסרית של הקדושה.
ָק ְמאֹד
למעשה תפיסה זו באה לידי ביטוי ברור בדבריו של עלי עצמו' :וְ ֵע ִלי ז ֵ
ָ.י ַהְ ֹ5בא7ת
ִ4ְ .בֶ 0את ַהִ 6
ִָ 1ר ֵאל וְ ֵאת ֲא ֶ.ר י ְ
ְַ .מע ֵאת ָ4ל ֲא ֶ.ר ַיעֲָ /ָ 01ניו ְל ָכל י ְ
וָ
ֹאמר ָל ֶה ָל ָ<ה ַתעֲָ ;ְ 4ַ 01ב ִרי ָה ֵא ֶ:ה ֲא ֶ.ר 9נ ִֹכי ֵֹ .מ ַע ֶאת
מ7עדַ :ו= ֶ
ֶַ 8תח א ֶֹהל ֵ
ט7בה ַה ְ? @מ ָעה ֲא ֶ.ר 9נ ִֹכי ֵֹ .מ ַע
יכ ָר ִעי ֵמ ֵאת ָ4ל ָה ָע ֵא ֶ:ה> :ל ָ/נָי ִ4י ל7א ָ
ִ; ְב ֵר ֶ
ֲב ִרי ַע ה'ִ :אם יֶ ֱחטָא אִישׁ ל ְאִישׁ וּפִל ְלוֹ אלהים וְאִם ל ַה' יֶ ֱחטָא אִישׁ מִי
ַמע ִ
תפַּלּ ֶל לוֹ' )שמ"א ב ,כבכה( .במשפט האחרו הבחי עלי הבחנה ברורה בי חטא
ִי ְ
18
שאד חוטא לחברו לבי חטא שאד חוטא למקו.
לדעת עלי ,חטא שבי אד לחברו מסור לאלהי היינו לדיי 19.מדבריו של עלי
נראה שמשפטו של הדיי 20הוא משפט שהחוטא יכול עדיי לסבלו .ואול חטא
שבי אד לה' מסור ,לדעתו ,לה' ,ואי מי שיוכל להשיב את חמתו של ה' מאד
22
זה 21.דומה שמשפט זה מבטא בצורה ברורה את תפיסתו הדתית של עלי.
במרכזה של תפיסה זו ניצבת היראה העצומה מ הקודש ,והיא מאפילה על פגיעה
שבי אד לחברו .מאמירה זו נגזרות שתי מסקנות חמורות .א .חטא אד לחברו
מופקע מתחו עניינו של האל .בכ באה לידי ביטוי שוב ההפרדה בי הקודש לבי
משמעותו המוסרית .ב .לא נית להתפלל אל ה' כאשר יש פגיעה בקדושתו ,שהרי

18

19
20
21

22

מדבריו של עלי נראה שהוא רואה במעשי בניו רק חטא לה' .דבר זה סותר לכאורה את האמור
בפסוק כב 'ועלי זק מאד ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל ואת אשר ישכבן את
הנשים הצבאות פתח אהל מועד' .ייתכ שבעיני עלי עיקר חטא של בניו במעשה זה נעו$
בעובדה שה עושי זאת בפתח אוהל מועד ובכ מחללי את הקודש .לפי פירוש זה יש ג
בפרט זה כדי ללמד על תפיסתו הדתית של עלי ועל הפער שקיי לדעתו בי חטא אד לחברו
לבי חטא אד למקו.
כ פירשו רוב המפרשי ונראה כי פירוש זה הוא פשוטו של מקרא ,וראיה לכ מהשימוש
בש הויה בצלע השנייה של המשפט.
זהו פירוש 'ופללו' כפי שציינו המפרשי במקו.
יש בכתוב זה מעי משחק מילי בי 'ופללו' ,שהוראתו 'ושפטו' ,לבי 'יתפלל לו' ,שהוראתו
'יתפלל בעבורו' ,כדי להשיב את חמתו של האל ממנו .ייתכ שבכ עלי רומז שכאשר המשפט
מסור לדיי נית להפיס את דעתו באמצעי שוני ואולי א על ידי שוחד.
השווה להערתו של א' וולפיש' ,חנה :תפילת תרעומת וענווה' ,מגדים כ )תשנ"ג( ,עמ'  61הערה
.25
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הוא התובע והוא הדיי .שתי מסקנות אלו מנוגדות בתכלית לתפיסה העולה
ממקומות רבי בתורה.
א כא ניטיב לעמוד על ייחודה של תפיסה זו א נשווה דברי אלו של עלי
לתגובתו של משה לאחר מעשה העגל ,שהוא הביטוי הקיצוני ביותר של חטא
אד לה' .במקביל לשבירת הלוחות ,שהיא כאמור ביטוי לתפיסה המנוגדת
לתפיסתו של עלי ,מיהר משה להתפלל על הע ולהשיב את חמת ה' מה ,ה לפני
ירידתו מ ההר לאחר ששמע מה' על חטא הע 'ויחל משה את פני ה' אלהיו'
)שמות לב ,יאיג( ,וה לאחר שראה בעיניו את עשיית העגל ועבודתו והכיר שה
חטאו לה' חטאה גדולה 'את חטאת חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה' אולי
אכפרה בעד חטאתכ' )שמות לב ל( 23.משה איננו סבור שא יחטא איש לה' אי
מי שיתפלל לו.
מאלפת העובדה שבכל התיאורי של עלי לא מצאנו אותו מתפלל אל ה' ,לא על
עצמו ולא על אחרי 24.וא שאפשר היה לתלות פרט זה בתיאור המקוצר
והמקוטע של דמותו ,נראה כי א בעניי זה מגלה עלי עצמו במפורש את תפיסתו
הדתית .הלוא כ הגיב עלי לאחר שמסר לו שמואל את נבואת הפורענות הקשה
עליו ועל ביתו 'ויאמר ה' הוא הטוב בעיניו יעשה' )שמ"א ,ג ,יח( 25,ופירש ש
רש"י' :ה' הוא – אדו הוא והכל שלו' 26.אמנ תגובה זו היא ביסודה לשבחו של
עלי שקיבל עליו את הדי ולא קרא תיגר על מידותיו של ה' ,ועוד נשוב לכ
בהמש .ואול מתו שבחו למדנו ג על תפיסתו הדתית .עלי אינו מעלה בדעתו
לבקש על עצמו או על בניו ,ואפילו לא על ע ישראל .תדע שכ ,שהרי נבואתו של
23
24

25
26

אמנ בספר שמות לא נזכרת בהקשר זה המילה 'תפילה' ,אבל היא נזכרת בחזרתו של משה
על אירוע זה 'ואתפלל אל ה'' )דברי ט,כו(.
אמנ מצאנו את עלי מבר את חנה 'לכי לשלו ואלהי ישראל ית את שלת אשר שאלת
מעמו' )שמ"א א ,יז( ואחר כ את אלקנה וחנה 'ובר עלי את אלקנה ואת אשתו ואמר יש ה'
ל זרע מ האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל לה'' )שמ"א ב ,כ( .ואול יש הבדל ברור בי
תפילה אל ה' לצור ביטול גזרה או כפרה על חטא לבי ברכה לאד .עלי אינו רואה בברכתו
התנגדות לגזרת ה' כיוו שבשעת ברכתו הראשונה לחנה עדיי אינו יודע שה' סגר רחמה וכלל
אינו מודע לתוכ בקשתה .ברכתו השנייה נאמרה לאחר שחנה נפקדה וממילא שוב אי לומר
שה' סגר רחמה.
העיר על כ בקצרה וולפיש )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .61
פירושו של רש"י הוא בעקבות מדרש שמואל לכתוב זה .לעיל )הערה  (1הוצע פירוש אחר
למילי 'ה' הוא' ,ומכל מקו ברור מתוכ המשפט ובעיקר מחלקו השני שבדברי אלו עלי
מצדיק עליו את הדי בגלל כניעתו המוחלטת לאל.
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שמואל כללה לא רק חזות קשה לעלי ולבניו אלא ג נבואת פורענות על ישראל
'הנה אנכי עשה דבר בישראל אשר כל שמעו תצילנה שתי אזניו' )שמ"א ,ג ,יא(.
יצוי שג לאחר נבואה קודמת של פורענות לעלי שנאמרה לו על ידי איש א-
להי )שמ"א ב ,כזלו( לא מצאנו כל ניסיו של עלי להתפלל אל ה' ולבטל את
הגזרה .דבריו של עלי 'ה' הוא הטוב בעינו יעשה' מלמדי שאי זה מקרה .חרדתו
של עלי מ הקודש והתבטלותו המוחלטת מפני עצמת ה' לא השאירו אצלו מקו
28
לבקשה על מחילת חטא ,ולניסיו לעמוד מול האל כדי לבטל את הגזרה.

27

דומה שעלי לא הכיר את הכלל שלמדו חכמי מהתנהגות של משה ושל חזקיהו,
וכ דרשו חכמי:
ומה משה שנאמר לו 'רב לך אל תוסף' לא נמנע מלבקש רחמים מלפני
הקדוש ברוך הוא ,שאר בני אדם על אחת כמה וכמה .ומה חזקיה שנאמר
לו 'צו לביתך כי מת אתה ולא תחיה' לא נמנע מלבקש רחמים שהיה
דורש אפילו חרב חדה על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים
שנאמר 'ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל' ,שאר ישראל על אחת כמה
29
וכמה.
ב
נראי הדברי שתפיסתו הדתית והתנהגותו של עלי הקרינו ג על הע .כאמור,
הכתוב לא ייחד תיאור מסודר לתקופתו של עלי ,תיאור שממנו נוכל ללמוד על
מצב הע שבהנהגתו .כל הדיו של הכתוב בעלי לא בא אלא מתו הצור לתאר
את דמותו של שמואל החל מרגע לידתו ועד הפיכתו לשופט .יוצא מכלל זה פרק
ד .בפרק ד מסופר ,כאמור ,על מלחמת ישראל בפלשתי .ש מספר לנו הכתוב
בפירוט על מפלת של ישראל ,על לקיחת הארו ועל מות של עלי ובניו .בכל

27

28
29

מ המסופר בהמש עולה שהכוונה כא למפלת הע במלחמה ע פלשתי באב העזר
המתוארת בפרק ד .ביטוי זה 'תצילנה שתי אזניו' חוזר במקרא פעמיי נוספות )מל"ב כא ,יב;
ירמיהו יט ,ג( .בשתי הפעמי הכוונה לחורב ירושלי .נראה אפוא שג בפרקנו רומז ביטוי
זה ג לחורב שילה והמשכ.
מעי מה שמצאנו אצל אברה בעמידתו לפני ה' ובתפילתו על אנשי סדו.
ספרי דברי פסקא כט ,מהדורת פינקלשטיי עמ'  .46וראה הערותיו של פינקלשטיי ,הסבור
שקטע זה אינו מעיקר הספרי ,עיי בדבריו ובמקבילות שציי ש.
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התיאור לא נזכר שמו של שמואל 30.פרק זה שיי אפוא כולו לתקופת עלי ,והוא
חות את תקופת הנהגתו של עלי .נראה שמפרק זה נוכל ללמוד מעט על תפיסת
הדתית של הע בתקופתו .ראוי לעמוד על פרט אחד בולט בתיאור זה ובעיקר על
הקשר בינו לבי תיאור תפיסתו הדתית של עלי כפי שביארנוה לעיל.
כ נאמר בתחילת הפרק:
וַיֵּצֵא יִשְָׂראֵל לִקְַראת פְּלִשְׁתִּים ל ַ ִמּל ְ ָחמָה וַיַּחֲנוּ עַל ָה ֶאבֶן ָה ֵעז ֶר וּפְלִשְׁתִּים
תּטֹּשׁ ַה ִמּל ְ ָחמָה ַו ִיּנָּג ֶף ִישְָׂראֵל
חָנוּ בַ ֲאפֵק :וַיַּעְַרכוּ פְלִשְׁתִּים לִקְַראת ִישְָׂראֵל ַו ִ
שּׂדֶה כְּאְַר ַבּעַת ֲאלָפִים אִישׁ :וַיָּבֹא ָהעָם אֶל
שׁתִּים ַויַּכּוּ ַב ַמּעֲָרכ ָה ַבּ ָ
ל ִפְנ ֵי פְל ִ ְ
ַה ַמּ ֲחנ ֶה וַיֹּאמְרוּ ז ִ ְקנ ֵי יִשְָׂראֵל לָמָּה נְגָפָנוּ ה' ַהיּוֹם לִפְנ ֵי פְלִשְׁתִּים נ ִ ְקחָה ֵאל ֵינוּ
א ְיבֵינוּ :וַיִּשְׁל ַח ָהעָם
שׁעֵנוּ ִמכּ ַף ֹ
ִמשִֹּׁלה אֶת אֲרוֹן בְִּרית ה' וְיָבֹא בְקְִרבֵּנוּ ְו ֹי ִ
שִֹׁלה ַו ִיּשְׂאוּ ִמשָּׁם אֵת אֲרוֹן בּ ְִרית ה' צְבָאוֹת יֹשֵׁב ַהכּ ְֻרב ִים וְשָׁם שְׁנ ֵי בְנ ֵי
ֵעל ִי עִם אֲרוֹן בּ ְִרית ָהא-להים ָחפְנ ִי וּפִינְחָס :וַיְהִי כּ ְבוֹא אֲרוֹן בּ ְִרית ה' אֶל
ַה ַמּ ֲחנ ֶה ַויִָּרעוּ כ ָל ִישְָׂראֵל תְּרוּעָה ג ְדוֹל ָה ַותֵּהֹם ָהאֶָרץ) :שמ"א ,ד ,אNה(.
פסוקי אלו מתארי יפה את תפיסת הדתית של ישראל .לאחר ההפסד
הראשו במערכה ,שבו הוכו כארבעת אלפי איש ,מבקשי זקני ישראל לברר את
סיבת כשלונ .ה מודעי לכ שיש לחפש את שורש הכישלו בתחו הדתי.
'למה נגפנו ה' היו לפני פלשתי' .ברור לה שלא אזלת יד הצבאית גרמה
להפסד אלא ה' הוא שסיבב כ את הדבר .פרט זה הוא ודאי לשבח .אי ה
הולכי ע ה' בקרי ואינ אומרי מקרה הוא היה לנו .ואול הפיתרו שה
מציעי מבטא תפיסה דתית מעוותת' .נקחה אלינו משלה את ארו ברית ה' ויבא
בקרבנו וישענו מכ איבינו' .כא באה לידי ביטוי התפיסה שכלי הקודש המסמל
את נוכחות ה' הוא העיקר .לדעת יש לארו ער עצמי ועצ הבאתו משמעה
הבאת שכינתו של ה' שתביא בהכרח לישועת .זו היא משמעות לשונ 'נקחה
אלינו משלה את ארו ברית ה' ויבא בקרבנו ויושיענו מכ אויבינו' .תו כדי דיבור

30

למעט תחילת הפרק' :ויהי דבר שמואל לכל ישראל' .אחדי מ המפרשי למדו מכא
שישראל יצאו למלחמה זו בדבר שמואל )ראה למשל בפירושו של רד"ק( .פירוש זה אינו נראה
כלל ,שהרי בכל תיאור המלחמה לא נזכר שמואל כלל .נראה שמשפט זה מסיי את הפסקה
הקודמת ,שתיארה את שמואל כנביא לה' .סיפור המלחמה עצמו מתחיל באמצע פסוק א:
'ויצא ישראל לקראת פלשתי' ,ואפשר שדבר זה רמוז בפסקה באמצע פסוק המצויה לפני
משפט זה.

מרדכי סבתו

131

התחל ארו ה' בה' עצמו 31.זקני הע לא חשבו שתנאי הכרחי לקבלת עזרת האל
כרו בשינוי מעשי .לדעת די בהבאת הכלי המסמל את הקודש אל המחנה כדי
להיעזר בכוח האל א שג ה ידעו יפה שבני עלי חיללו מזמ את קדושת הארו.
תפיסה זו לא הייתה נחלת הזקני בלבד ,שכ כאשר הגיע הארו אל המחנה
'הריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהו האר ,'Aומכא שג הע היה שות
לתפיסה זו .הכתוב א טורח להדגיש לפני כ שיחד ע הארו באו ג שני בני עלי
חפני ופנחס .אי ל ביטוי מובהק לניגוד שבי קדושתו החיצונית של הארו
לעומת חילול תוכנו הפנימי על ידי מעשיה של בני עלי ,יותר מהצירו של הארו
ע שני בני עלי .למרות זאת ,ע בוא הארו ואתו שני בני עלי הריעו כל הע
תרועה גדולה .תפיסה זו גובלת כמעט בתפיסה אלילית ,שעל פיה סבור האד
שהכלי והתוכ חד ה ,ואי קשר בי קדושת החיצונית של הכלי לבי
המשמעות המוסרית של מעשי הכוהני .לפי תפיסה זו יכול האד לכפות על האל
32
את רצונו.
על עניי זה כבר עמדו המפרשי בהרחבה ,ואי להארי בו .אני מבקש לטעו
ששורש טעותו של הע נעו Aכבר בתפיסתו של עלי ,אלא שהע הקצי עד מאוד
תפיסה זו .כפי שביארנו לעיל כבר אצל עלי ניכרת התפיסה הרואה בקדושת
ההיכל ובהימצאותו של הארו את חזות הכול ,וכ התפיסה המנתקת בי הקודש

31

32

יחזקאל קויפמ ,תולדות האמונה הישראלית ,ב ,עמ'  ,351יוצא כנגד דברי החוקרי הרואי
בכתובי אלו ביטוי לזיהוי מוחלט בי הארו לבי ה' .לדעתו ,מדברי הע ניכר שהבאת הארו
ובוא ה' אינ היינו ה בעיניה .ואול ג לפי דבריו אי אפשרות לבטל את הקשר ההכרחי
שהע רואה בי הבאת הארו לבי הבאת ה' ואת סברת שה יכולי להכריח ,כביכול ,את
ה' לבוא לעזרת באמצעות הבאת הארו.
הכתוב מציי שתפיסה זו הייתה משותפת ג לפלשתי שהרי ע בוא הארו נפלה עליה
יראה גדולה .א ה זיהו את הארו ע האל עצמו אלא שהזיהוי אצל הוא מוחלט יותר' :כי
אמרו בא א-להי אל המחנה ] [...או לנו מי יצילנו מיד הא-להי האדירי האלה .אלה ה הא-
להי המכי את מצרי בכל מכה במדבר' )ד ,ז ח .וראה דברי קויפמ ש( .למרות זאת
הייתה להבאת הארו תוצאה הפוכה מ הצפוי' :התחזקו והיו לאנשי פלשתי  ...ונלחמת'.
התחזקות זו של הפלשתי היא שגרמה לכ שבמערכה זו נפלו מהע שלשי אל רגלי
לעומת כארבעת אלפי במערכה הקודמת ,ובעקבות זאת נחל הע מפלה מוחלטת .ההסבר
לכ נעו $בעובדה שעל פי התפיסה האלילית של הפלשתי אלֹהי ישראל ה אמנ א-להי
אדירי אבל לא א-להי יחיד ,ולכ יש אפשרות לנצח א רק יגבירו הפלשתי את כוח.
יש קשר מסוי בי התפיסה המנתקת בי קדושת האל ומשמעותה המוסרית ובי התפיסה
הפוליתאיסטית ,אבל לא כא המקו להרחיב בעניי.
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עצמו לבי משמעותו המוסרית .אמנ אצל עלי איננו מוצאי ביטוי לזיהוי
מוחלט שבי הכלי לבי התוכ ,ואצלו ההפרדה בי הקודש למשמעותו המוסרית
דקה הרבה יותר .ואול סול הערכי של עלי הקרי ג אל תפיסת הע .הסטייה
הקטנה בתפיסתו של עלי הפכה לתפיסה מעוותת לחלוטי אצל הע.
ג
כנגד דמותו של עלי ניצבת דמותו של שמואל.
לדמותו של עלי בכמה פרטי.
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דמותו של שמואל מנוגדת

עלי שפט בכוח היותו כוה .שמואל שפט בכוח היותו נביא .עלי ובניו היו קשורי
למשכ בשילה .בני עלי א נתפסו במוב מסוי כחלק מ המערכת הכוללת את
הארו ולכ כאשר הביא הע משילה את ארו ה' למלחמה באב העזר היו ש בני
עלי יחד ע הארו .הכוה זקוק לכלי כדי להביא את כהונתו לידי ביטוי .לא כ
הנביא .שמואל כנביא לא היה זקוק למשכ או לארו.
ג בשלב הראשו ,לפני הקדשת שמואל לנבואה ,כאשר שירותו של שמואל היה
במקדש ,הכתוב טורח להדגיש שבבגדי שמואל נמצאי אפוד ומעיל )שמ"א ,ב,
יחיט( .שני בגדי אלו נזכרי במקרא כבגדי כהונה .רוצה לומר שמואל מייצר לו
בגדי המחליפי את הבגדי המאפייני את הכוה ,א שהוא עצמו אינו מוגדר
בכתוב ככוה 34.פרט זה משתלב בעובדה שכל התיאור בפרק ב ש מטרתו ליצור
הקבלה ניגודית בי בני עלי כבני בליעל שלא ידעו את ה' לבי שמואל המשרת את

33
34

לדברי האמורי בסעי זה השווה דבריו של מ' בובר ,תורת הנביאים ,תל אביב תש"י ,עמ'
 59-58וכ לדבריו בספרו דרכו של מקרא ,ירושלי תשכ"ד ,עמ' .269-238
על פי דבהי"א ו ,היה שמואל משושלת לוי .בספר שמואל לא נזכר פרט זה ,ונראה שבכ
מדגיש הכתוב בספר שמואל ששירותו של שמואל במשכ איננו קשור לייחוסו .לדעת מ'
אילת ,שמואל וכינון המלוכה בישראל ,ירושלי תשנ"ח ,עמ'  ,27-26הכתוב מתאר את שמואל
ככוה לכל דבר ועניי .לעומתו ,מ' פאר ,עולם התנ"ך לספר שמואל א ,ת"א  ,1996עמ' ,37-36
מטעי את ההבדל בי האפוד של הכוהני לבי האפוד של שמואל ,עיי ש .פרשני אלו
אינ מתייחסי למעיל ונראה שה אינ סבורי שהמעיל שיי לנושא זה .לעניות דעתי ,ג
אזכור המעיל קשור ,בי היתר ,לבניית דמותו של שמואל כמקביל לכוה )ראה הערותיה של
סגל ]לעיל ,הערה  [3וי' קיל ,שמואל א ע פירוש דעת מקרא ,ירושלי תשמ"א ,בפירושיה
לכתוב זה( .כיוו שביחס למעיל נאמר 'ומעיל קט תעשה לו אמו' אתה למד מכ שאי מדובר
כא במעיל כהונה רגיל אלא במעיל שעושה לו אמו במיוחד .נמצינו למדי שהכתוב אינו
מבקש לתאר את שמואל ככוה רגיל אלא כמי שבמעשיו משמש כתחלי לכוה המיוחס.
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ה' .בניגוד ל'דברי הרעים' ששומע עליה אביה מאת כל הע )ש פסוק כג(,
35
'הנער שמואל הול וגדל וטוב ג ע ה' וג ע אנשי' )כו(.
שמואל משרת את ה' במשכ ה' לא מתוק היותו כוה בייחוסו אלא מתוק נדרה
של אמו שהקדישה אותו לעבודת ה' וא נדרה שיהיה נזיר )שמ"א א ,יא( 36.מכוח
זה הוא א יש בהיכל ה' אשר ש ארו הא-להי )שמ"א ג ,ג( 37.הנזיר מקביל
בתורה לכוה גדול מבחינת דרגת קדושתו 38,א שאי הוא קשור אל המקדש
דווקא .שמואל אינו יונק את קדושתו מ המקדש .קדושתו היא קדושה עצמית
הנובעת כאמור ממעשיה של אמו ומנזירותו וכ ממעשיו הוא .אמנ בפועל אמו
הביאה אותו אל המשכ בשילה ,אלא שזו תוצאה של קדושתו ולא סיבה
לקדושתו .משו כ יכולה הייתה קדושתו של שמואל לבוא לידי ביטוי ג לאחר
39
חורב המשכ ע הפיכתו לנביא.
בניגוד לעלי ,שלא מצאנו עוזב את מקומו במשכ שילה ,ובניגוד לבניו שהיו
צמודי לארו ,שמואל מתואר כמי ש'הל מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל
והמצפה ושפט את ישראל' למרות ש'תשובתו הרמתה כי ש ביתו' )שמ"א ז טז
יז( .מאל הדבר שדווקא שמואל ,שהובא מרגע שנגמל אל המשכ וגדל במשכ,
הנהיג את ישראל בתקופה שבה היה המשכ חרב .וא שזמ קצר לאחר נפילת
הארו בשבי חזר הארו לישראל ,לא מצאנו כל זיקה בי שמואל לבי ארו ה'.

35
36

37

38
39

על הקבלה זו עמדו פרשני רבי .לפירוט ההקבלה בי שמואל לבי בני עלי ראה ,למשל,
גרסיאל )לעיל ,הערה  ,(7עמ' .41-38
זהו פשוטו של הביטוי 'ומורה לא יעלה על ראשו' ,והיא דעתו של ר' נהוראי במשנה ,נזיר פרק
ט משנה ה .בתרגו השבעי לפסוק זה נוס 'ויי ושכר לא ישתה' .בקטע ממגילת שמואל
מקומרא ) (Q4נוספו בפסוק כב ,בדבריה של חנה לאלקנה ,המילי' :נזיר עד על' .אמנ לא
מצאנו בתיאור דמותו של שמואל בהמש סממני של נזירות .ראה סיכו הנתוני ודיו
מסכ בשאלת נזירותו של שמואל אצל ש' אברמסקי בפירוש עולם התנ"ך לספר שמואל ,תל
אביב  1996עמ'  ,30-29וראה ג דברי מ' גרסיאל ,ש עמ' .14-13
אמנ המדרש ,והמפרשי בעקבותיו ,מייחסי את המילי 'בהיכל ה' אשר ש ארו הא-
להי' לאמור בתחילת הפסוק ש 'ונר א-להי טר יכבה' ,אלא שאי המקרא יוצא מידי
פשוטו.
השווה את האמור בכוה גדול בספר ויקרא כא ,י טו לאמור בנזיר בבמדבר ו ,א ח.
וראה את הערתו של סימו )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  ,46-43שא שחנה באמרה 'ונתתיו לה' כל
ימי חייו' התכוונה לנתינתו למשכ ,הפיכתו של שמואל לנביא אפשרה לקיי את נדרה ג
לאחר חורב המשכ.
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בניגוד לעלי ,שלא מצאנוהו מתפלל לא על עצמו וא לא על הע ,וכבר אמרנו
שפרט זה הוא חלק מהותי מתפיסתו הדתית ,מצאנו את שמואל מתפלל על הע
'ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכ אל ה'' )שמ"א ז ,ה(.
עלי מצדיק עליו את הדי ואיננו רואה אפשרות להשפיע על הרצו האלוהי
ולשנותו ,ואילו אצל שמואל נאמר ש בפס' ט 'ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל
ויענהו ה'' 40.בכ ממשי שמואל את הקו שהתוותה אמו ,חנה ,שא היא התפללה
41
אל ה' כדי לשנות את מצבה.
שמואל מוביל בע תהלי של תיקו מהותי המדגיש בעיקר את התכני ופחות
את הסמלי' .ויאמר שמואל אל כל בית ישראל לאמר א בכל לבבכ את שבי
אל ה' הסירו את אלהי הנכר מתוככ והעשתרת והכינו לבבכ אל ה' ועבדהו
לבדו ויצל אתכ מיד פלשתי' )שמ"א ז ,ג( .כבר עמדו מפרשי על כ שהתיאור
שבפרק ז ,המתאר את מלחמת ישראל בפלשתי באב העזר ,מקביל לתיאור
בפרק ד שא ש מתוארת מלחמת ישראל בפלשתי באב העזר .מטרתה
העיקרית של ההקבלה היא להבליט את הניגוד בי מצב הע בפרק ד בשלהי
תקופתו של עלי ,שלדברינו לעיל נגר בעטייה של תפיסתו הדתית של עלי ,ואשר
נסתיי במפלה לפני פלשתי ,לבי מצבו בפרק ז תחת הנהגתו של שמואל ,ואשר
נסתיי בניצחו על הפלשתי 42.נציי כא פרט אחד מתו ההקבלה הרחבה
שבי שני פרקי אלו .בפרק ד מבקשי ישראל להכריע את הקרב באמצעות
הבאת הארו' :נקחה אלינו משלה את ארו ברית ה' ויבא בקרבנו וישענו מכ
איבינו' )ג( .ע בואו נאמר 'ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהם האר) 'Aה(.
בפרק ז לעומת זאת לא ניסו ישראל כלל להביא את הארו כדי להכריע את הקרב.
40

41

42

השווה ג לאמור בפרק טו פסוקי י יא' :ויהי דבר ה' אל שמואל לאמר נחמתי כי המלכתי
את שאול ] [...ויחר לשמואל ויזעק אל ה' כל הלילה' .על דמיו זה בי שמואל לחנה עמד
וולפיש )לעיל ,הערה  ,(22עמ' .61
לא מצאנו במקרא לפני חנה אישה שהתפללה אל ה' .אפילו אצל האימהות ,שהכתוב מציי
את עקרות ,לא מצאנו שניסו לשנות את מצב על ידי תפילה א שניסו דרכי אחרות לש
כ .אמנ אצל רבקה נאמר 'ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא' ופירש רש"י בעקבות
המדרש ,שא רבקה התפללה ,אלא שעל פי פשוטו נראי דברי המפרשי שיצחק עתר לה'
בעבור אשתו )ראה למשל רשב" ורד"ק ש( ,ומכל מקו לא נזכרה תפילת רבקה במפורש
בכתוב .חז"ל במדרשיה מבליטי את נקודות החידוש בתפילתה של חנה ובעמידתה לפני ה'
וא אמרו 'חנה הטיחה דברי כלפי מעלה' )בבלי ,ברכות לא ע"ב(.
ראה את מאמרו של י' אליצור ,אב העזר ,ספר זיידל ,ירושלי תשכ"ב עמ' =) 118-111י'
אליצור ,ישראל והמקרא ,ירושלי תש"ס ,עמ'  ,(102-96וההפניות ש .וראה עוד :מ' גרסיאל
)לעיל ,הערה  ,(7עמ' .45-42
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במקו זאת ה אומרי ישראל לשמואל' :אל תחרש ממנו מזעק אל ה' אלהינו
וישענו מיד פלשתי ] [...ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה' ] [...וירעם ה'
בקול גדול ביו ההוא על פלשתי ויהמם' )חי(.
כללו של דבר ,שמואל מבטא בהנהגתו תפיסה דתית שונה מתפיסתו של עלי
ובתקופת הנהגתו הוא מתק את הפגמי בע שאירעו ,בי היתר ,עקב תפיסתו
הדתית של עלי.
ד
א ששמואל מייצג ,כאמור ,תפיסה דתית שהיא במידה רבה אנטיתזה לתפיסתו
הדתית של עלי ,הוא עצמו חונ על ידי עלי .אי לכ תקדי בתקופת השופטי.
נית להשוות זאת ליהושע משרת משה ,שלא מש מאוהלו של משה ולאלישע
שיצק מי על ידי אליהו .ואול במקרה של שמואל זיקתו לרבו היא עמוקה
ויסודית הרבה יותר.
עצ הורתו ולידתו של שמואל מתוארת בכתוב כהתגשמות ברכתו של עלי 'ואלהי
ישראל ית את שלת אשר שאלת מעמו' )א ,יז( 43.לברכה נבואית זו התכוו
כנראה אלקנה כשאמר 'א יק ה' את דברו' 44,היינו אלקנה מקווה שא על פי
שחנה אינה מצטרפת אליו לעלייתו לרגל ודוחה את קיו נדרה ,בכל זאת ימשי
ה' קיי את דברו שנאמר מפיו של עלי ,ובכ רמז אלקנה לחששו לגורל שמואל
עקב עיכוב קיו הנדר.
טע שמו של שמואל נתפרש בכתוב על ידי חנה 'ותקרא את שמו שמואל כי מה'
שאלתיו' )א ,כ( .לשו זו של שאלה מה' לא מצאנו בתפילתה של חנה אלא בדבריו
של עלי )א ,יז( .נמצא שג שמו של שמואל מקורו בדברי עלי.
עלי הוא זה שהיה אמור להכריע א לקבל את שמואל למשכ בשילה .דבר זה אנו
למדי מריבוי דבריה של חנה לעלי בעת שהעלתה אתה את הנער )א ,כוכח(.
בדבריה יש ג לשו הפצרה 'בי אדני חי נפש אדני' )א ,כו( .מסתבר כי הקדשת
נער למשכ לא הייתה מעשה שכיח ,והיה על חנה להפציר בעלי כדי שיקבל את

43
44

א שעלי לא ידע באותה שעה מהי המשמעות המדוייקת של ברכתו.
ראה פירושו של ר' יוס קרא לפרק א פסוק יז.
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שמואל לשירות במשכ .העובדה שלא נאמר בכתוב במפורש שעלי הסכי לקבל
את שמואל ,אפשר שהיא מלמדת על ההפתעה של עלי ועל כ שמעשה זה אכ
היה מעשה נדיר .ומכל מקו קבלתו של שמואל למשכ נעשתה בהכרעתו של עלי.
שמואל נמסר ,החל מרגע שנגמל מאמו ,לחינוכו והדרכתו של עלי' .ויל אלקנה
הרמתה אל ביתו והנער היה משרת את ה' את פני עלי הכה' .כל שירותו את ה'
היה דר שירותו את פני עלי ,שהיה לו לאב ולא וג למורה ומדרי.
שיאו של קשר זה ושל תלות זו של שמואל בעלי מצוי בתיאור הקדשת שמואל
לנביא .עלי הוא שהדרי את שמואל כיצד לקבל את נבואתו הראשונה ובהדרכתו
זו הפ בעצ את שמואל לנביא .לולי הדרכתו של עלי לא היה שמואל יודע שהוא
חווה חוויה נבואית .עלי א מכריח את שמואל לאחר מכ לומר לו את נבואתו
ובכ הפ אותו נביא בפועל 45,שהרי עיקר תפקידו של נביא הוא באמירת נבואתו,
ונביא הכובש נבואתו חייב מיתה.
כללו של דבר ,שמואל ,מרגע הורתו ועד להקדשתו לנביא ,היה תלוי כולו בעלי.
הוא כביכול 'יציר כפיו' של עלי .מה משמעותה של עובדה זו?
נראי הדברי שלפחות בנוגע להקדשת שמואל לנביא נית להוכיח שמלכתחילה
זה היה רצו ההשגחה ששמואל לא ייעשה נביא אלא בהדרכתו של עלי .תדע שכ,
שהרי העובדה ששמואל 'טר ידע את ה' וטר יגלה אליו דבר ה'' אינה מחייבת
שהנבואה תגיע אליו דווקא בהדרכתו של עלי .אפשר היה שהנבואה תפרש את
דבריה ולאחר הקריאה 'שמואל שמואל' תאמר לו 'אנכי אלהי אבי' ממש כש
שהיה בהתגלות למשה בסנה 46.דומה אפוא שזה היה רצו ההשגחה מלכתחילה.
רצה האל שהמפתח להפיכתו של שמואל לנביא יימסר לעלי .ייתכ שמשו כ לא
45

46

השווה לדבריו של אוריאל סימו )לעיל ,הערה  (3עמ' =) 97הקדשת הנער שמואל לנבואה,
דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות – מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון ,ירושלי
תשמ"א ,עמ' .(93
והשווה למדרש שמות רבה )וילנא( פרשה ג' :אמר רבי יהושע הכה בר נחמיה בשעה שנגלה
הקב"ה על משה טירו היה משה לנבואה ,אמר הקב"ה א נגלה אני עליו בקול גדול אני
מבעתו ,בקול נמו בוסר הוא על הנבואה ,מה עשה נגלה עליו בקולו של אביו ,אמר משה הנני
מה אבא מבקש ,אמר הקב"ה איני אבי אלא אלהי אבי בפתוי באתי אלי כדי שלא תתירא'.
השוואה מפורטת בי דמותו של שמואל לדמותו של משה מצויה אצל קיל )לעיל ,הערה ,(34
עמ'  ,109-108ואצל גרסיאל )לעיל ,הערה  ,(7עמ'  ,51-46עיי ש ובהפניות הנזכרות ש.
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נאמר לשמואל במפורש שעליו לומר את נבואתו לעלי ,א שמתוכ הדברי ברור
שזהו הצעד המתבקש .א שמואל הבי שזהו הצעד הנכו אלא שנמנע מכ
מיראתו מפני עלי .עלי ,שהבי שהנבואה מכוונת אליו ,הכריח את שמואל למסור
את דברי הנבואה ובכ ,כאמור ,הפכו במו ידיו לנביא.
מעשהו זה של עלי מקבל עצמה יתרה בשל תוכנה של הנבואה .נבואתו הראשונה
של שמואל ,זו ההופכת אותו לנביא ,היא נבואת חורב ביתו של מורו ,רבו
ומדריכו .נמצא שעלי לא זו בלבד שבמו ידיו הופ את שמואל לנביא ומכשיר את
מחליפו בהנהגת הע שעתיד לירש אותו ,במוב מסוי ,עוד בחייו 47,אלא שבמו
ידיו הוא ג נות תוק לנבואת חורב ביתו שלו.
ההסבר להתנהגותו הנאצלת ,חסרת הפניות ויוצאת הדופ של עלי מנוסח בצורה
תמציתית בדבריו של עלי עצמו' :ה' הוא הטוב בעיניו יעשה' 48.למדנו ממשפט זה
47

48

זו כנראה משמעות המשפט 'ויהי דבר שמואל לכל ישראל' ,שנאמר בפתיחת תיאור המלחמה
באב העזר .במלחמה זו ,כאמור ,נפקד שמו של שמואל ,והיא מתארת את סופו של עלי וביתו.
יש דרשות אחדות המבטאות בדר ציורית את העובדה ששמואל יורש את עלי עוד בחייו .כ
למשל נאמר במדרש )ילקוט שמעוני שמואל א רמז צז(' :ונר א-להי טר יכבה ושמואל שוכב
בהיכל ה' ] [...תמ תנינ נעל הכה מבפני ,וב לוי יש מבחו ,$קפץ הדבור על עלי ,ודבר עם
שמואל' .יש להדגיש שעל פי הפשט הפיכתו של שמואל לנביא לא באה על חשבו עלי ,שהרי
עלי לא היה נביא .ואול עובדת היותו של שמואל נביא אפשרה לו להנהיג את הע ובכ
כרסמה בהנהגתו של עלי .תיאור ציורי ביותר לכ מצוי בדרשה הבאה בתלמוד בבלי מסכת
ברכות ,ד לא עמוד ב' :אל הנער הזה התפללתי אמר רבי אלעזר :שמואל מורה הלכה לפני
רבו היה ,שנאמר :וישחטו את הפר ויביאו את הנער אל עלי ,משו דוישחטו את הפר הביאו
הנער אל עלי? אלא ,אמר לה עלי :קראו כה ,ליתי ולשחוט .חזנהו שמואל דהוו מהדרי בתר
כה למישחט ,אמר להו :למה לכו לאהדורי בתר כה למישחט? שחיטה בזר כשרה! אייתוהו
לקמיה דעלי ,אמר ליה :מנא ל הא? אמר ליה :מי כתיב ושחט הכה? והקריבו הכהני כתיב!
מקבלה ואיל מצות כהונה; מכא לשחיטה שכשרה בזר .אמר ליה :מימר שפיר קא אמרת,
מיהו ,מורה הלכה בפני רב את וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה .אתיא חנה וקא
צוחה קמיה :אני האשה הנצבת עמכה בזה וגו' .אמר לה :שבקי לי דאענשיה ,ובעינא רחמי
ויהיב ל רבא מיניה .אמרה ליה :אל הנער הזה התפללתי' .בדרכו הציורית ורווית הסמלי של
המדרש ביקש ר' אלעזר לומר ששמואל מלמד בעצ אישיותו ששחיטה כשרה בזר ,ובכ
מפקיע מ הכהונה את בלעדיותה על הנהגת הע .דבר זה הוא בבחינת 'מורה הלכה בפני רבו',
שהרי עלי הוא כעת מנהיגו של הע .ונראה שזהו ביטוי לכ ששמואל אמור לירש את ההנהגה
עוד בחייו של עלי .דבר זה אינו מקובל ,והוא מחייב מיתה .באופ יוצא דופ מחל עלי על כלל
זה .בפרט זה באה לידי ביטוי אישיותו המיוחדת ויוצאת הדופ של עלי.
כדי להבי את גדלות הנפש שנדרשה מעלי ,די לקרוא את הפרקי בשמואל המתארי את
מלחמתו של שאול בדוד מרגע שהחל לחשוד בו שהוא עתיד לירש את מקומו .ביטוי נוקב לכ
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שלדעת עלי אי האד יכול לערער על גזר דינו של האל ,כפי שאמר עלי לפני כ
לבניו 'וא לה' יחטא איש מי יתפלל לו' .ראינו בכתוב ביקורת דקה על תפיסתו
הדתית של עלי .ואול משפט זה עצמו מדבר בעיקר בשבחו של עלי .מתו כניעתו
המוחלטת לפני האל הוא אינו קורא תיגר על גזרתו וא משת פעולה כדי לסייע
בהוצאת תכניתו של האל לפועל.
ענוותנותו זו של עלי באה לידי ביטוי כבר בתמונה הראשונה שנדונה לעיל .עלי לא
היסס להודות בטעותו בפני חנה וא לפייסה ולברכה ,ובכ היה שות לעצ
לידתו של שמואל .הכרתו של עלי במעלתה של חנה והתפעלותו מיכולתה
להקדיש את בנה לה' באה לידי ביטוי ג בהמש 'ובר עלי את אלקנה ואת אשתו
ואמר יש ה' ל זרע מ האשה הזאת תחת השאלה אשר שאל לה'' )שמ"א ,ב,
49
כ(.
כללו של דבר ,אותה תכונה של עלי של יראה מוחלטת מ הקודש שגרמה מצד
אחד לניתוק הקודש ממשמעותו המוסרית ,ניתוק שחלחל ג אל הע וגר
לעיוות בתפיסתו הדתית ,היא זו שג אפשרה לעלי לקבל בהכנעה את הגזרה
האלהית וא להכשיר במו ידיו את המנהיג שיחליפו וייצג תפיסה דתית הפוכה,
מנהיג שלימי יתק את הפג בע שיצרה תפיסתו הדתית של עלי .בכ הפ עלי
שות פעיל בתיקו חטאו הוא.
אמור מעתה ,במחשבה תחילה גלגלה ההשגחה לידיו של עלי את האפשרות
להיות שות מלא ליצירתו ועיצובו של שמואל הנביא .בכל שלב משלבי חייו
המוקדמי של שמואל :לידתו ,קבלתו למשכ ,חינוכו והפיכתו לנביא ,נמסר
המפתח לידיו של עלי .בכול השכיל עלי להכריע נכו א שלפחות בחלק מ
המקרי דרשה ההכרעה ממנו כוחות נפש גדולי ועצומי .כוחות נפש אלו גייס
עלי מתוק תפיסתו הדתית שביסודה ניצבת יראה והתבטלות מוחלטת מפני

49

מצוי בדרשת הירושלמי )פסחי פ"ו ה"א; ד לג ע"א .הנוסח על פי כתב יד לייד(' :אמ' ר'
יושוע ב קבסיי כל ימיי הייתי בורח מ השררה ,עכשיו שנכנסתי כל מי שהוא בא ומוציאני
כקומקו הזה אני יורד לו ,מה הקומקו הזה כווה ומפציע ומפח בו כ אני יורד לו'.
קיומה של ברכת עלי מתואר בפסוק הסמו 'כי פקד ה' את חנה ותהר ותלד שלשה בני ושתי
בנות' .מספר פסוקי אחר כ נאמר על בני עלי 'כי חפ $ה' להמית' .בכ נוצר ניגוד חרי בי
ביתה של חנה ההול ומתמלא מכוח ברכתו של עלי לבי ביתו של עלי עצמו שעומד בפני
כליה.
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הקודש וצידוק די מלא .במעשיו אלו היה עלי שות בעצ למהל של תיקו
הפגמי שנבעו מאותה תפיסה דתית עצמה.
*****
בפיוט הנאמר בימי הסליחות לפי מנהג הספרדי מצאנו כתוב' :דעני לעלי ברמה
– ענינ ,דעני לשמואל במצפה – ענינ' .ויש לתמוה ,וכי היכ מצאנו ,במקרא או
במדרש ,שענה ה' לעלי ברמה ,והלוא לא מצאנו את עלי יושב אלא במשכ
50
בשילה?
ונראה שכוונת הפייט לברכת עלי לחנה 'ואלהי ישראל ית את שלת אשר שאלת
מעמו' ,ברכה שאמנ ניתנה בשילה אבל נתקיימה ברמה ,עיר של אלקנה וחנה.
הבקשה שאחריה 'דעני לשמואל במצפה' מכוונת לאמור בשמ"א פרק ז 'ויזעק
שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה'' .כבר אמרנו לעיל שתיאור מלחמת ישראל
בפלשתי בפרק ז מקביל הקבלה ניגודית למלחמת ישראל בפלשתי המתוארת
בפרק ד .עוד אמרנו שבמלחמה זו ,שנערכה בהנהגתו של שמואל ,תיקנו ישראל
בהדרכתו של שמואל את הטעות שטעו במלחמה בפרק ד שנערכה בשלהי הנהגתו
של עלי ,ואשר נגרמה בעטיה של הנהגתו .על פי דרכנו נוכל לפרש כ את סמיכות
של שתי בקשות אלו :דעני לעלי ברמה – וכתוצאה מכ נולד שמואל שענה לו ה'
במצפה לאחר שתיק ש הע את חטאו בתקופת הנהגתו של עלי  ענינ.

50

ראה דבריו של א"מ לונ $בהערותיו לספר תבואות הארץ לר' יהוס שוואר ,$ירושלי תר"ס
)הדפסה חמישית ,ירושלי תשנ"ח( ,עמ' קצג הערה ' :1בסליחות למנהג הספרדי"' :דעני
לעלי ברמה" עד כא .לא ידעתי מה היה לו להפייט לאמר כ ,דבר שלא נמצא לא במקרא ולא
בשו מקו שעלי ישב או נענה ברמה .לכ נכו שלא לאמרו ,וכ לא נמצא בסידורי
האשכנזי'.

