פט"ו  -המבוקש והנעשה במלחמת שאול בעמלק
 .1גמ' יומא כב:
(שמואל א' טו) 'וירב בנחל' ,אמר רבי מני :על עסקי נחל.
בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול (שמואל א' טו)
'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 (קהלת ז') 'אל
תהי צדיק הרבה' .ובשעה שאמר לו שאול לדואג (שמ"א כב)
'סב אתה ופגע בכהנים' ,יצאה בת קול ואמרה לו (קהלת ז')
'אל תרשע הרבה'.
Yoma 22b
And he strove in the valley. R. Mani said: Because of what happens
‘in the valley’: When the Holy One, blessed be He, said to Saul: Now
go and smite Amalek, he said: If on account of one person the Torah
said: Perform the ceremony of the heifer whose neck is to be broken,
how much more [ought consideration to be given] to all these
;persons! And if human beings sinned, what has the cattle committed
and if the adults have sinned, what have the little ones done? A divine
voice came forth and said: Be not righteous overmuch. And when
Saul said to Doeg: Turn thou and fall upon the priests, a heavenly
voice came forth to say: Be not overmuch wicked.

 .2אברבנאל שמו"א טו:א
ואמרו :ויזעק אל ה' כל הלילה ,ידמה שה' יתברך לא פירש
לו חטאת שאול ולמה ניחם על המלכתו .אבל הודיעו (לבד)
עונשו שיזכר ,ונעלם ממנו הנבואה ,ולכן צעק אל ה' כל
הלילה ,לדעת מה זה ועל מה זה ,ומה היה חטאו עתה,
שבעבורו נחתם גזר דינו.
כי היה שמואל אוהב בכל לבבו ובכל נפשו את שאול ...והיה
הוא מעשה ידיו ...ולכן חרה אפו ונתעצב ,בראותו כי כלתה
אליו הרעה מאת ה'
 .3ראב"ע בראשית פרק לב פסוק ט
ואם השם אמר לו והיה זרעך כעפר הארץ (ברא' כח ,יד) ,לא
ידע אם על אלה או על אחרים .כי הנה יוסף כאשר נמכר
היה יעקב חי ,והוא לא ידע ,כי אין הנביא יודע הנסתרות,
אם לא יגלה לו השם .ואלישע אמר וד' העלים ממני (מ"ב
ד ,כז) .גם זאת תשובה לשואלים איך פחד יעקב והשם
הבטיחו ,והוא אומרו ואהיה עמך (ברא' לא ,ג) ,גם זה פי'
ואיטיבה עמך ,שיתכן שימלט הוא לבדו.
 .4שמואל א פרק ט
אזֶן ְׁשמּואֵ ל יוֹם אֶ חָּ ד לִ ְׁפנֵי בוֹא ָּשאּול
(טו) וה' ָּגלָּה אֶ ת ֹ
לֵאמֹר( :טז) כָּעֵ ת מָּ חָּ ר אֶ ְׁשלַח אֵ לֶיָך ִאיש מֵ אֶ ֶרץ בִ נְׁ י ִָּמן
ּומשַ ְׁחּתו לְׁ נָּגִ יד עַ ל עַ ִמי יִ ְׁש ָּראֵ ל וְׁ הו ִשיעַ אֶ ת עַ ִמי ִמיַד פְׁ לִ ְׁש ִּתים
ְׁ
יתי אֶ ת עַ ִמי כִ י בָּ ָאה צַ ע ֲָּקתו אֵ לָּי:
כִ י ָּר ִא ִ
 .5עי' שמואל א פרק טז:ו-יב
(ו) וַ יְׁ ִהי בְׁ בוָאם וַ י ְַׁרא אֶ ת אֱ לִ יָאב וַ יאמֶ ר אַ ְך ֶנגֶד ה' ְׁמ ִשיחו:
(ז) וַ יאמֶ ר ה' אֶ ל ְׁשמּואֵ ל ַאל ַּתבֵ ט אֶ ל מַ ְׁראֵ הּו וְׁ אֶ ל גְׁ בהַ
ָאדם
ָאדם כִ י הָּ ָּ
ַאס ִּתיהּו כִ י ֹלא אֲ שֶ ר יִ ְׁראֶ ה הָּ ָּ
קומָּ תו כִ י ְׁמ ְׁ
יִ ְׁראֶ ה לַעֵ ינַיִ ם וה' יִ ְׁראֶ ה ַללֵבָּ ב( :ח) וַ יִ ְׁק ָּרא יִ ַשי אֶ ל אֲ בִ ינ ָָּּדב
וַ ַיעֲבִ ֵרהּו לִ פְׁ נֵי ְׁשמּואֵ ל וַ יאמֶ ר גַם בָּ זֶ ה ֹלא בָּ חַ ר ה'( :ט) וַ ַיעֲבֵ ר
יִ שַ י שַ מָּ ה וַ יאמֶ ר גַם בָּ זֶ ה ֹלא בָּ חַ ר ה'( :י) וַ ַיעֲבֵ ר יִ שַ י ִשבְׁ עַ ת
בָּ נָּיו לִ פְׁ נֵי ְׁשמּואֵ ל וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל יִ ַשי ֹלא בָּ חַ ר ה' בָּ אֵ לֶה:
(יא) וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל יִ ַשי הֲ תַ מּו הַ נְׁעָּ ִרים וַ יאמֶ ר עוד ָּשַאר
הַ ָּקטָּ ן וְׁ ִהנֵה רעֶ ה בַ צאן וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל יִ שַ י ִשלְׁ חָּ ה וְׁ ָּקחֶ נּו

ַאדמונִ י
כִ י ֹלא נָּסב עַ ד באו פה( :יב) וַ יִ ְׁשלַח וַ יְׁ בִ יאֵ הּו וְׁ הּוא ְׁ
עִ ם יְׁ פֵ ה עֵ ינַיִ ם וְׁ טוב ר ִאי פ
וַ יאמֶ ר ה' קּום ְׁמ ָּשחֵ הּו כִ י זֶ ה הּוא:
 .6שמואל ב פרק ז
א) וַ יְׁ ִהי כִ י י ַָּשב הַ מֶ לְֶך בְׁ בֵ יתו וַ ה' הֵ ִניחַ לו ִמסָּ בִ יב ִמכָּל איְׁ בָּ יו:
(ב) וַ יאמֶ ר הַ ֶמלְֶך ֶאל נָּתָּ ן הַ נָּבִ יא ְׁר ֵאה נָּא ָאנכִ י יו ֵשב בְׁ בֵ ית
ֹלהים י ֵשב בְׁ תוְך הַ יְׁ ִריעָּ ה( :ג) וַ יאמֶ ר נָּתָּ ן
אֲ ָּרזִ ים וַ אֲ רון הָּ אֱ ִ
אֶ ל הַ מֶ לְֶך כל אֲ ֶשר בִ לְׁ בָּ בְׁ ָך לְֵך ע ֲֵשה כִ י ה' עִ מָּ ְך :ס
(ד) וַ יְׁ ִהי בַ לַיְׁ לָּה הַ הּוא וַ יְׁ ִהי ְׁדבַ ר ה' אֶ ל נ ָָּּתן לֵאמר( :ה) לְֵך
וְׁ ָאמַ ְׁר ָּּת ֶאל עַ בְׁ ִדי ֶאל ָּדוִ ד כה ָאמַ ר ה' הַ אַ ָּּתה ִּתבְׁ נֶה לִ י בַ יִ ת
לְׁ ִשבְׁ ִּתי:
 .7דהי"ב לו
(ה) בֶ ן עֶ ְׁש ִרים וְׁ חָּ מֵ ש ָּשנָּה יְׁ הוי ִָּקים בְׁ ָּמלְׁ כו וְׁ ַאחַ ת עֶ ְׁש ֵרה ָּשנָּה
ירּוש ִ ָּלם וַ יַעַ ש הָּ ַרע ְׁבעֵ ינֵי ה' אֱ ֹלהָּ יו( :ו) עָּ לָּיו עָּ לָּה
ָּ
מָּ לְַך בִ
ַַאס ֵרהּו בַ נְׁ חֻ ְׁש ַּתיִ ם לְׁ הלִ יכו בָּ בֶ לָּה( :ז)
נְׁבּוכ ְַׁדנֶאצַ ר מֶ לְֶך בָּ בֶ ל וַ י ְׁ
ּומכְׁ לֵי בֵ ית ה' הֵ בִ יא ְׁנבּוכ ְַׁדנֶאצַ ר לְׁ בָּ בֶ ל וַ יִ ְּׁתנֵם בְׁ הֵ יכָּלו בְׁ בָּ בֶ ל:
ִ
נִמצָּ א עָּ לָּיו
(ח) וְׁ יֶתֶ ר ִדבְׁ ֵרי יְׁ הוי ִָּקים וְׁ תעֲבתָּ יו אֲ ֶשר עָּ ָּשה וְׁ הַ ְׁ
יהּודה וַ יִ ְׁמֹלְך יְׁ הויָּכִ ין בְׁ נו
ָּ
תּובים עַ ל סֵ פֶ ר ַמלְׁ כֵי יִ ְׁש ָּראֵ ל וִ
ִהנָּם כְׁ ִ
ַּת ְׁח ָּּתיו :פ
ֹלשה חֳ ָּד ִשים וַ ע ֲֶש ֶרת
ּוש ָּ
(ט) בֶ ן ְׁשמונֶה ָּשנִים יְׁ הויָּכִ ין בְׁ מָּ לְׁ כו ְׁ
ירּוש ִ ָּלם וַ יַעַ ש הָּ ַרע בְׁ עֵ ינֵי ה'( :י) וְׁ לִ ְׁתשּובַ ת הַ ָּשנָּה
ָּ
י ִָּמים מָּ לְַך בִ
שָּ לַח הַ מֶ לְֶך נְׁבּו ַכ ְׁדנֶאצַ ר וַ יְׁ בִ ֵאהּו בָּ בֶ לָּה עִ ם כְׁ לֵי חֶ ְׁמ ַדת בֵ ית ה'
ירּוש ִ ָּלם:
ָּ
הּודה וִ
ָאחיו עַ ל יְׁ ָּ
וַ י ְַׁמלְֵך אֶ ת ִצ ְׁד ִקיָּהּו ִ
 .8מל"ב כד
(א) בְׁ יָּמָּ יו עָּ לָּה ְׁנ ֻבכ ְַׁדנֶאצַ ר ֶמלְֶך בָּ בֶ ל וַ יְׁ ִהי לו יְׁ הוי ִָּקים עֶ בֶ ד
דּודי
שָּ ֹלש ָּשנִים וַ י ָָּּשב וַ יִ ְׁמ ָּרד בו( :ב) וַ יְׁ ַשלַח ה' בו אֶ ת גְׁ ֵ
דּודי בְׁ נֵי
דּודי מוָאב וְׁ אֵ ת גְׁ ֵ
דּודי אֲ ָּרם וְׁ ֵאת גְׁ ֵ
כ ְַׁש ִדים וְׁ אֶ ת גְׁ ֵ
יהּודה לְׁ הַ אֲ בִ ידו כִ ְׁדבַ ר ה' אֲ ֶשר ִדבֶ ר בְׁ יַד
עַ מון וַ יְׁ ַשלְׁ חֵ ם ִב ָּ
יהּודה לְׁ הָּ ִסיר מֵ עַ ל
ָּ
יאים( :ג) אַ ְך עַ ל פִ י ה' הָּ יְׁ תָּ ה בִ
עֲבָּ ָּדיו הַ נְׁבִ ִ
פָּ נָּיו בְׁ חַ טאת ְׁמנ ֶַשה כְׁ כל אֲ ֶשר עָּ ָּשה( :ד) וְׁ גַם ַדם הַ נ ִָּקי אֲ שֶ ר
רּוש ִ ַלם ָּדם נ ִָּקי וְׁ ֹלא ָאבָּ ה ה' לִ ְׁסֹלחַ ( :ה)
שָּ פָּ ְך וַ יְׁ מַ לֵא אֶ ת יְׁ ָּ
וְׁ יֶתֶ ר ִדבְׁ ֵרי יְׁ הוי ִָּקים וְׁ כָּל אֲ ֶשר עָּ ָּשה הֲ ֹלא הֵ ם כְׁ תּובִ ים עַ ל סֵ פֶ ר
הּודה( :ו) ויִ ְׁשכב יְׁ הוֹי ִָּקים עִ ם אֲ בֹתָּ יו
ִדבְׁ ֵרי הַ י ִָּמים לְׁ מַ לְׁ כֵ י יְׁ ָּ
וַ יִ ְׁמֹלְך יְׁ הויָּכִ ין בְׁ נו ַּת ְׁח ָּּתיו( :ז) וְׁ ֹלא ה ִסיף עוד מֶ לְֶך ִמ ְׁצ ַריִ ם
ַארצו כִ י ל ַָּקח ֶמלְֶך בָּ בֶ ל ִמנַחַ ל ִמ ְׁצ ַריִ ם עַ ד נְׁהַ ר פְׁ ָּרת
לָּצֵ את מֵ ְׁ
כל אֲ שֶ ר הָּ יְׁ ָּתה לְׁ ֶמלְֶך ִמ ְׁצ ָּריִ ם:
 .9ירמיהו כב
הּודה ֹלא
אשיָּהּו מֶ לְֶך יְׁ ָּ
(יח) ָּל ֵכן כה ָאמַ ר ה' ֶאל יְׁ הוי ִָּקים בֶ ן י ִ
ָאחי וְׁ הוי ָאחות ֹלא יִ ְׁספְׁ דּו לו הוי ָאדון וְׁ הוי
יִ ְׁספְׁ דּו לו הוי ִ
בּורת חֲ מור יִ ָּקבֵ ר ָּסחוֹב וְׁ ה ְׁשלְֵך מֵ הָּ לְׁ ָאה לְׁ שַ ע ֲֵרי
הדה( :יט) ְׁק ַ
יְׁ רּושָּ ִ ָּלם:

 .10דו-שיח שאול ושמואל
(יא) נִ ח ְׁמ ִתי כִ י ִה ְׁמלכְׁ ִתי אֶ ת ָּשאּול לְׁ מֶ לְֶך
כִ י ָּשב מֵ ַאחֲ רי וְׁ אֶ ת ְׁדבָּ רי ֹלא הֵ ִקים
וַ יִ חַ ר לִ ְׁשמּואֵ ל וַ יִ זְׁ עַ ק אֶ ל יְׁ קוָּ ק כָּל הַ לָּיְׁ לָּה:
(יב) וַ י ְַׁשכֵם ְׁשמּואֵ ל לִ ְׁק ַראת ָּשאּול בַ ב ֶקר וַ יֻגַד לִ ְׁשמּואֵ ל לֵאמר בָּ א ָּשאּול הַ כ ְַׁרמֶ לָּה וְׁ ִהנֵה מַ ִציב לו יָּד וַ יִ סב
וַ ַיעֲבר וַ י ֵֶרד הַ גִ לְׁ גָּל:
(יג) וַ יָּבא ְׁשמּואֵ ל אֶ ל ָּשאּול וַ יאמֶ ר לו ָּשאּול בָּ רּוְך
אַ ָּּתה ַלה' הֲ ִקימ ִֹתי אֶ ת ְׁדבר ה':
(יד) וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל ּומֶ ה קוֹל הצֹאן הזֶה בְׁ ָאזְׁ נָּי
וְׁ קול הַ בָּ ָּקר אֲ ֶשר ָאנכִ י שמֵ עַ :
(טו) וַ יאמֶ ר ָּשאּול מֵ עֲמָּ ל ִֵקי הֱ בִ יאּום אֲ ֶשר חָּ מל
הָּ עָּ ם על מֵ יטב הצֹאן וְׁ הַ בָּ ָּקר לְׁ מַ עַ ן זְׁ בחַ ַלה' אֱ ֹלהֶ יָך
וְׁ אֶ ת הַ יותֵ ר הֶ חֱ ַר ְׁמנּו:
ידה לְׁ ָך אֵ ת
(טז) וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל ָּשאּול הֶ ֶרף וְׁ אַ גִ ָּ
אֲ ֶשר ִדבֶ ר ה' אֵ לַי הַ לָּיְׁ לָּה
וַ יאמֶ ר לו ַדבֵ ר:
(יז) וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל הֲ לוא ִאם ָּקטן אַ ָּּתה בְׁ עֵ ינֶיָך
ראש ִשבְׁ טֵ י יִ ְׁש ָּראֵ ל אָּ ָּּתה וַ יִ ְׁמ ָּשחֲ ָך ה' לְׁ מֶ לְֶך עַ ל
יִ ְׁש ָּראֵ ל( :יח) וַ יִ ְׁשלָּחֲ ָך ה' בְׁ ָּד ֶרְך וַ יאמֶ ר לְֵך
וְׁ הַ חֲ ַר ְׁמ ָּּתה אֶ ת הַ חַ טָּ ִאים אֶ ת עֲמָּ לֵק וְׁ נִ לְׁ חַ ְׁמ ָּּת בו עַ ד
כַלותָּ ם אתָּ ם( :יט) וְׁ לָּמָּ ה ֹלא ָּשמעְׁ ָּת בְׁ קוֹל ה' ותעט
אֶ ל ה ָּשלָּל וַ ַּתעַ ש הָּ ַרע בְׁ עֵ ינֵי ה':
(כ) וַ יאמֶ ר ָּשאּול אֶ ל ְׁשמּואֵ ל :אֲ ֶשר ָּשמַ עְׁ ִּתי בְׁ קול
ה' וָּ אֵ לְֵך בַ ֶד ֶרְך אֲ ֶשר ְׁשלָּחַ נִי ה' וָָּאבִ יא אֶ ת אֲ גג מֶ לְֶך
עֲמָּ לֵק וְׁ אֶ ת עֲמָּ לֵק הֶ חֱ ַר ְׁמ ִּתי( :כא) ויִ קח הָּ עָּ ם
אשית הַ חֵ ֶרם לִ זְׁ בחַ ַלה'
מֵ ה ָּשלָּל צאן ּובָּ ָּקר ֵר ִ
אֱ ֹלהֶ יָך בַ גִ לְׁ גָּל:

אתי כִ י עָּ בַ ְׁר ִּתי
(כד) וַ יאמֶ ר ָּשאּול אֶ ל ְׁשמּואֵ ל חָּ ָּט ִ
אתי אֶ ת הָּ עָּ ם וָּ אֶ ְׁשמַ ע
אֶ ת פִ י ה' וְׁ אֶ ת ְׁדבָּ ֶריָך כִ י י ֵָּר ִ
אתי וְׁ שּוב עִ ִמי
בְׁ קולָּם( :כה) וְׁ עַ ָּּתה ָּשא נָּא אֶ ת חַ טָּ ִ
וְׁ אֶ ְׁש ַּתחֲ וֶ ה לַיקוָּ ק:

(כב) וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל הַ חֵ פֶ ץ לַיקוָּ ק בְׁ עלות ּוזְׁ בָּ ִחים
כִ ְׁשמֹע בְׁ קול ה' ִהנֵה ְׁשמעַ ִמזֶ בַ ח טוב לְׁ ה ְׁק ִשיב
מֵ חֵ לֶב אֵ ילִ ים( :כג) כִ י חַ טַ את ֶקסֶ ם מֶ ִרי וְׁ ָאוֶן
ּות ָּרפִ ים הַ פְׁ צַ ר
ְׁ
ָאסָך ִממֶ לְֶך:
ַאס ָּת אֶ ת ְׁדבר ה' ויִ ְׁמ ְׁ
יען מָּ ְׁ

(כו) וַ יאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל ָּשאּול ֹלא אָּ שּוב עִ מָּ ְך
ַאס ָּתה אֶ ת ְׁדבר ה'
כִ י מָּ ְׁ
ָאסָך ה' ִמ ְׁהיוֹת מֶ לְֶך על יִ ְׁש ָּראֵ ל:
ויִ ְׁמ ְׁ

