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פרק כ"ב  -הריגת כהני נוב
 .1רש"י שם
(טו) היום החלותי לשאל לו  -בתמיה זה ימים רבים שצורך הצבור בו שמינהו מוציא ומביא את ישראל ומאז
אני שואל לו באלהים :חלילה לי  -מעשות דבר זה למרד ומעל:
 .2רד"ק שמואל א פרק כב פסוק טו
...ויש לפרשו בלא תמיהה כלומר למה אתה מאשימני לפי ששאלתי לו באלהים וזה הוא היום הראשון ולא הייתי
יודע כי קשה הוא בעיניך וכי בורח הוא חלילה לי שאם הייתי יודע לא הייתי עושה ומעתה לא אעשה עוד אחר
שקשה בעיניך ובורח הוא מפניך כי לא הייתי יודע כל זה אבל הייתי חושב אותו מתחילה נאמן ביתך:
האשמת יהונתן
(ז) ַויֹּאמֶ ר ָׁשאּול ַלעֲבָ ָדיו הַ ִּנצָ בִּ ים עָ לָיו
ִׁש ְמעּו נָׁא בְ נֵי יְ ִׁמינִׁ י
( ...ח) כִּ י ְק ַש ְר ֶתם כֻּלְ כֶם עָׁ לַי וְ אֵ ין ֹּגלֶה אֶ ת ָאזְ נִּ י
בִׁ כְ ָׁרת בְ נִׁ י עִׁ ם בֶ ן יִׁ ַשי וְ אֵ ין ֹּחלֶה ִּמכֶם עָ לַי וְ ֹּגלֶה אֶ ת ָאזְ ִּני
כִׁ י הֵ ִׁקים בְ נִּ י אֶ ת עַ בְ ִּדי עָׁ לַי לְ א ֵֹּרב ַכיוֹּם הַ זֶה :ס

האשמת אחימלך
(יב) ַויֹּאמֶ ר ָׁשאּול
ְשמַ ע נָׁא בֶ ן אֲ ִׁחיטּוב וַ יֹּאמֶ ר ִּה ְננִּי אֲ ֹּדנִּי:
(יג) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ָשאּול ל ָָמה ְק ַש ְר ֶתם עָׁ לַי
אֹלהים
אַ ָׁתה ּובֶ ן יִׁ ָׁשי בְ ִּת ְתָך ל ֹּו לֶחֶ ם וְ חֶ ֶרב וְ ָשאוֹּל ל ֹּו בֵ ִּ
לָׁקּום אֵ לַי לְ א ֵֹּרב כַיוֹּם הַ זֶה :ס

 .3מס' יומא כ"ב:
 ...בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול לך והכית את עמלק ,אמר :ומה נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה
ערופה ,כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא  -בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו  -קטנים
מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק הרבה .ובשעה שאמר לו שאול לדואג סב אתה ופגע בכהנים,
יצאה בת קול ואמרה לו אל תרשע הרבה.
 .4אכזריות בנוב ורחמים בעמלק!?
כג:יט  -נוב
שם טו  -עמלק
(ג) עַ ָתה לְֵך וְ ִּהכִּ יתָ ה אֶ ת עֲמָ לֵק וְ הַ חֲ ַר ְמ ֶתם אֶ ת כָל אֲ שֶ ר וְ אֵ ת נֹּב עִּ יר הַ כֹּהֲ נִּ ים ִּהכָה לְ פִּ י חֶ ֶרב מֵ ִׁאיש וְ עַ ד ִׁא ָׁשה
ל ֹּו וְ ֹלא תַ ְחמֹּל עָ לָיו וְ הֵ מַ ָתה מֵ ִׁאיש עַ ד ִׁא ָׁשה מֵ ֹּעלֵל וְ עַ ד מֵ עוֹּלֵל וְ עַ ד יוֹּנֵק וְ שוֹּר וַחֲ מוֹּר וָ ֶׂשה לְ ִׁפי חָׁ ֶרב:
יוֹּנֵק ִׁמשוֹּר וְ עַ ד ֶשה ִּמגָמָ ל וְ עַ ד חֲ מוֹּר:
(ח) וַ יִּ ְתפֹּׂש אֶ ת אֲ גַג מֶ לְֶך עֲמָ לֵק חָ י וְ אֶ ת כָ ל הָ עָ ם ֶחֱ ִּרים
לְ ִׁפי חָׁ ֶרב:
 .5רד"ק שמ"א כב:יט
...יש לתמוה כי בכל אשר הזכיר הכתוב עונות שאול לא ראינו שהזכיר עון נוב עיר הכהנים ואפילו כשקראם בית
הדמי' לא אמר אלא על אשר המית את הגבעונים ולא אמר הכהנים ונראה כי חייבים היו הכהנים ולא נגלה
בכתוב עונם זולתי עון בית עלי ואף על פי כן נענש שאול על דמם שנפל בחרב פלשתי' הוא ובניו
ואמרו רז"ל ...שאלמלא הלוהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם לא נהרג נוב עיר הכהנים ולא נטרד דואג האדומי
ולא נהרג שאול ושלשת בניו:

