
 המבוקש והנעשה במלחמת שאול בעמלק -פט"ו 
 
 כב:יומא גמ'  .1

. על עסקי נחל'וירב בנחל', אמר רבי מני:  )שמואל א' טו(
 שמואל א' טו(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! 

 -בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו  -ואם אדם חטא 
'אל  )קהלת ז'(קטנים מה חטאו?' יצאה בת קול ואמרה לו 

 )שמ"א כב(תהי צדיק הרבה'. ובשעה שאמר לו שאול לדואג 
 )קהלת ז'(ע בכהנים', יצאה בת קול ואמרה לו 'סב אתה ופג

 '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. 

 
 
 א טו:אאברבנאל שמו" .2

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.
ובכל נפשו את שאול... והיה  כי היה שמואל אוהב בכל לבבו

הוא מעשה ידיו... ולכן חרה אפו ונתעצב, בראותו כי כלתה 
 אליו הרעה מאת ה'

 
  ט פסוק לב פרק בראשיתראב"ע  .3

 לא(, יד, כח' ברא) הארץ כעפר זרעך והיה לו אמר השם ואם
 נמכר כאשר יוסף הנה כי. אחרים על או אלה על אם ידע
, הנסתרות יודע הנביא אין כי, ידע לא והוא, חי יעקב היה
 ב"מ) ממני העלים' וד אמר ואלישע. השם לו יגלה לא אם
 והשם יעקב פחד איך לשואלים תשובה זאת גם(. כז, ד

' פי זה גם(, ג, לא' ברא) עמך ואהיה אומרו והוא, הבטיחו
 . לבדו הוא שימלט שיתכן, עמך ואיטיבה

 
  ט פרק א שמואל .4
לָּהה' ו  ( טו) מּוֵאל ֹאֶזן ֶאת גָּ ד יוֹם שְׁ ֵני ֶאחָּ אּול בוֹא ִלפְׁ  שָּ

ֵעת( טז)  :ֵלאֹמר ר כָּ חָּ ַלח מָּ ִמן ֵמֶאֶרץ ִאיש ֵאֶליָך ֶאשְׁ יָּ  ִבנְׁ
ּתו   ַשחְׁ ִגיד ּומְׁ נָּ ֵאל ַעִמי ַעל לְׁ רָּ ִשיעַ  ִישְׁ הו  ִּתים ִמַיד ַעִמי ֶאת וְׁ ִלשְׁ  פְׁ

ִאיִתי ִכי ָאה ִכי ַעִמי ֶאת רָּ תו   בָּ י ַצֲעקָּ  :ֵאלָּ
 
 יב-:וטז פרק א שמואלעי'  .5
ִהי( ו) בו ָאם ַויְׁ א בְׁ ִשיחו  ה'  ֶנֶגד ַאְך ַוי אֶמר ֱאִליָאב ֶאת ַוַירְׁ :  מְׁ
מּוֵאל ֶאלה'  ַוי אֶמר( ז) ֵאהּו ֶאל ַּתֵבט ַאל שְׁ ֶאל ַמרְׁ ב הַ  וְׁ  גְׁ

תו   ִּתיהּו ִכי קו מָּ ַאסְׁ ֶאה ֲאֶשר ֹלא ִכי מְׁ ם ִירְׁ ָאדָּ ם ִכי הָּ ָאדָּ  הָּ
ֶאה ֶאה ה'ו ַלֵעיַנִים ִירְׁ ב ִירְׁ א( ח:  )ַלֵלבָּ רָּ ב ֶאל ִיַשי ַוִיקְׁ  ֲאִבינָּדָּ

ֵני ַוַיֲעִבֵרהּו מּוֵאל ִלפְׁ ֶזה ַגם ַוי אֶמר שְׁ ַחר ֹלא בָּ  ַוַיֲעֵבר( ט:  )ה' בָּ
ה ִיַשי ֶזה ַגם ַוי אֶמר ַשמָּ ַחר ֹלא בָּ ַעת ִיַשי ַוַיֲעֵבר( י:  )ה' בָּ  ִשבְׁ
נָּיו ֵני בָּ מּוֵאל ִלפְׁ מּוֵאל ַוי אֶמר שְׁ ַחר ֹלא ִיַשי ֶאל שְׁ ֵאֶלה ה' בָּ :  בָּ

מּוֵאל ַוי אֶמר( יא) ִרים ֲהַתמּו ִיַשי ֶאל שְׁ עָּ ד ַוי אֶמר ַהנְׁ ַאר עו   שָּ
ן טָּ ִהֵנה ַהקָּ ֶעה וְׁ אן ר  מּוֵאל ַוי אֶמר ַבצ  ה ִיַשי ֶאל שְׁ חָּ ֶחנּו ִשלְׁ קָּ  וְׁ

ַלח( יב:  )הפ   ב או   ַעד נָּס ב ֹלא ִכי ִביֵאהּו ַוִישְׁ הּוא ַויְׁ ִני וְׁ מו   ַאדְׁ
ֵפה ִעם ב ֵעיַנִים יְׁ טו  ִאי וְׁ  פ ר 

ֵחהּו קּום ה' ַוי אֶמר שָּ  :הּוא ֶזה ִכי מְׁ
 
  ז פרק ב שמואל .6
ִהי( א ַשב ִכי ַויְׁ ֵביתו   ַהֶמֶלְך יָּ ִביב לו   ֵהִניחַ  ה'וַ  בְׁ ל ִמסָּ יו ִמכָּ בָּ יְׁ   :א 
ן ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי אֶמר( ב) ִביא נָּתָּ ֵאה ַהנָּ ִכי נָּא רְׁ ֵשב ָאנ  ֵבית יו   בְׁ

ִזים ן ֲארָּ ֱאֹלִהים ַוֲארו  ְך י ֵשב הָּ תו  ה בְׁ ִריעָּ ן ַוי אֶמר( ג)  :ַהיְׁ  נָּתָּ
ל ַהֶמֶלְך ֶאל ָך ֲאֶשר כ  בְׁ בָּ ְך ה' ִכי ֲעֵשה ֵלְך ִבלְׁ  ס: ִעמָּ
ִהי( ד) ה ַויְׁ לָּ ִהי ַההּוא ַבַליְׁ ַבר ַויְׁ ן ֶאל ה' דְׁ ר נָּתָּ  ֵלְך( ה)  :ֵלאמ 

ּתָּ  ָאַמרְׁ ִדי ֶאל וְׁ ִוד ֶאל ַעבְׁ ה ה' ָאַמר כ ה דָּ ֶנה ַהַאּתָּ  ַבִית ִלי ִּתבְׁ
ִּתי ִשבְׁ  :לְׁ

 
 
  לו ב"דהי .7
ִרים ֶבן( ה) ֵמש ֶעשְׁ חָּ נָּה וְׁ יִָּקים שָּ הו  כו   יְׁ לְׁ מָּ ַאַחת בְׁ ֵרה וְׁ נָּה ֶעשְׁ  שָּ

ַלְך ם מָּ לִָּ ַרע ַוַיַעש ִבירּושָּ ֵעיֵני הָּ יו ה' בְׁ יו( ו:  )ֱאֹלהָּ לָּ לָּה עָּ  עָּ
ֶנאַצר בּוַכדְׁ ֶבל ֶמֶלְך נְׁ ֵרהּו בָּ ַּתִים ַוַיַאסְׁ ֻחשְׁ ִליכו   ַבנְׁ ה  ֶבלָּה לְׁ ( ז:  )בָּ

ֵלי ֶנאַצר ֵהִביא ה' ֵבית ּוִמכְׁ בּוַכדְׁ ֶבל נְׁ בָּ ֵנם לְׁ לו   ַוִיּתְׁ ֵהיכָּ ֶבל בְׁ בָּ :  בְׁ
ֶיֶתר( ח) ֵרי וְׁ ִקים ִדבְׁ יָּ הו  יו יְׁ ֲעב תָּ ת  ה ֲאֶשר וְׁ שָּ א עָּ צָּ ַהִנמְׁ יו וְׁ לָּ  עָּ

תּוִבים ִהנָּם ֵכי ֵסֶפר ַעל כְׁ ֵאל ַמלְׁ רָּ ה ִישְׁ ֹלְך ִויהּודָּ ִכין ַוִימְׁ יָּ הו  נו   יְׁ  בְׁ
יו ּתָּ  פ: ַּתחְׁ

ֶנה ֶבן( ט) מו  ִנים שְׁ ִכין שָּ יָּ הו  כו   יְׁ לְׁ מָּ ה בְׁ ֹלשָּ ִשים ּושְׁ  ַוֲעֶשֶרת ֳחדָּ
ַלְך יִָּמים ם מָּ לִָּ ַרע ַוַיַעש ִבירּושָּ ֵעיֵני הָּ שּוַבת( י)  ה': בְׁ ִלתְׁ נָּה וְׁ  ַהשָּ
ַלח ֶנאַצר ַהֶמֶלְך שָּ בּוַכדְׁ ִבֵאהּו נְׁ ה ַויְׁ ֶבלָּ ֵלי ִעם בָּ ַדת כְׁ  ה' ֵבית ֶחמְׁ

ֵלְך ִקיָּהּו ֶאת ַוַימְׁ ה ַעל ָאִחיו ִצדְׁ הּודָּ ם יְׁ לִָּ  :ִוירּושָּ
 
  כד ב"מל .8
יו( א) יָּמָּ לָּה בְׁ ֶנאַצר עָּ ֻבַכדְׁ ֶבל ֶמֶלְך נְׁ ִהי בָּ יִָּקים לו   ַויְׁ הו   ֶעֶבד יְׁ

ֹלש ִנים שָּ ב שָּ ד ַויָּשָּ רָּ ַשַלח( ב:  )בו   ַוִימְׁ דּוֵדי ֶאת בו   ה' ַויְׁ  גְׁ
ִדים ֶאת ַכשְׁ דּוֵדי וְׁ ם גְׁ ֵאת ֲארָּ דּוֵדי וְׁ ֵאת מו ָאב גְׁ דּוֵדי וְׁ ֵני גְׁ  בְׁ
ן ֵחם ַעמו  ַשלְׁ ה ַויְׁ ַהֲאִבידו   ִביהּודָּ ַבר לְׁ ַיד ִדֶבר ֲאֶשר ה' ִכדְׁ  בְׁ
יו דָּ ִביִאים ֲעבָּ ה ה' ִפי ַעל ַאְך( ג:  )ַהנְׁ תָּ יְׁ ה הָּ ִסיר ִביהּודָּ הָּ  ֵמַעל לְׁ
יו נָּ ַחט את פָּ ַנֶשה בְׁ ל מְׁ כ  ה ֲאֶשר כְׁ שָּ ַגם( ד:  )עָּ ִקי ַדם וְׁ  ֲאֶשר ַהנָּ
ְך פָּ ַמֵלא שָּ ם ֶאת ַויְׁ ַלִ רּושָּ ם יְׁ ֹלא נִָּקי דָּ ה וְׁ ֹלחַ  ה' ָאבָּ ( ה:  )ִלסְׁ
ֶיֶתר ֵרי וְׁ יִָּקים ִדבְׁ הו  ל יְׁ כָּ ה ֲאֶשר וְׁ שָּ תּוִבים ֵהם ֲהֹלא עָּ  ֵסֶפר ַעל כְׁ
ֵרי ֵכי ַהיִָּמים ִדבְׁ ַמלְׁ ה לְׁ הּודָּ ב( ו:  )יְׁ כ  ִישְׁ ִקים ו  הוֹיָּ יו ִעם יְׁ  ֲאֹבתָּ
ֹלְך ִכין ַוִימְׁ יָּ הו  נו   יְׁ יו בְׁ ּתָּ ֹלא( ז:  )ַּתחְׁ ד ה ִסיף וְׁ ַרִים ֶמֶלְך עו   ִמצְׁ
ֵצאת צו   לָּ ַקח ִכי ֵמַארְׁ ֶבל ֶמֶלְך לָּ ַרִים ִמַנַחל בָּ ַהר ַעד ִמצְׁ ת נְׁ רָּ  פְׁ

ה ֲאֶשר כ ל תָּ יְׁ ֶמֶלְך הָּ ִים לְׁ רָּ  : ִמצְׁ
 
  כב ירמיהו .9
ֵכן( יח) ִקים ֶאל ה' ָאַמר כ ה לָּ יָּ הו  ה ֶמֶלְך י אִשיָּהּו ֶבן יְׁ הּודָּ  ֹלא יְׁ

דּו פְׁ י לו   ִיסְׁ י ָאִחי הו  הו  ת וְׁ דּו ֹלא ָאחו  פְׁ י לו   ִיסְׁ ן הו  י ָאדו  הו   וְׁ
בּוַרת( יט)  :ה ד ה ר קְׁ ֵבר ֲחמו  חוֹב ִיקָּ ֵלְך סָּ שְׁ ה  ָאה וְׁ לְׁ ַשֲעֵרי ֵמהָּ  לְׁ

ם לִָּ רּושָּ  :יְׁ
 



 שיח שאול ושמואל-דו .10
 

ִתי( יא) מְׁ ִתי ִכי ִנח  כְׁ ל  אּול ֶאת ִהמְׁ ֶמֶלְך שָּ  לְׁ
ב ִכי י שָּ ֶאת ֵמַאֲחר  י וְׁ ר  בָּ  ֵהִקים ֹלא דְׁ

 
מּוֵאל ַוִיַחר ַעק ִלשְׁ ק ֶאל ַוִיזְׁ וָּ ק  ל יְׁ לָּה כָּ יְׁ  :ַהלָּ
ֵכם)יב(  מּוֵאל ַוַישְׁ ַראת שְׁ אּול ִלקְׁ מּוֵאל ַויַֻגד ַבב ֶקר שָּ ר ִלשְׁ א ֵלאמ  אּול בָּ ֶמלָּה שָּ ִהֵנה ַהַכרְׁ ב יָּד לו   ַמִציב וְׁ  ַוִיס 

ל ַוֵיֶרד ַוַיֲעב ר גָּ  :ַהִגלְׁ
 
מּוֵאל ַויָּב א( יג) אּול ֶאל שְׁ אּול לו   ַוי אֶמר שָּ רּוְך שָּ  בָּ

ה ר ֶאת ֲהִקיֹמִתיה' לַ  ַאּתָּ ב   :ה' דְׁ
 
 
אּול ַוי אֶמר( טו) ֵלִקי שָּ ל ֲאֶשר ֱהִביאּום ֵמֲעמָּ מ   חָּ

ם עָּ ל הָּ ב ע  ֹצאן ֵמיט  ר ה  קָּ ַהבָּ ַמַען וְׁ ב חַ  לְׁ  ֱאֹלֶהיָך ה'לַ  זְׁ
ֶאת ֵתר וְׁ נּו ַהיו   :ֶהֱחַרמְׁ

 
 
מּוֵאל ַוי אֶמר( יד) ֹצאן קוֹל ֶמהּו שְׁ ֶזה ה  י ה  נָּ ָאזְׁ  בְׁ

קו ל ר וְׁ קָּ ִכי ֲאֶשר ַהבָּ  :ש ֵמעַ  ָאנ 

 
 

 :ַדֵבר לו   ַוי אֶמר

מּוֵאל ַוי אֶמר( טז) אּול ֶאל שְׁ ה ֶהֶרף שָּ ַאִגידָּ ָך וְׁ  ֵאת לְׁ
לָּה ֵאַלי ה' ִדֶבר ֲאֶשר יְׁ  ַהלָּ

 
מּוֵאל ַוי אֶמר( יז) ן ִאם ֲהלו א שְׁ ט  ה קָּ ֵעיֶניָך ַאּתָּ  בְׁ

ֵטי ר אש ֵאל ִשבְׁ רָּ ה ִישְׁ ּתָּ ֲחָך אָּ שָּ ֶמֶלְך ה' ַוִימְׁ  ַעל לְׁ
ֵאל רָּ ֲחָך( יח)  :ִישְׁ לָּ ֶרְך ה' ַוִישְׁ דָּ  ֵלְך ַוי אֶמר בְׁ

ה ּתָּ ַהֲחַרמְׁ ִאים ֶאת וְׁ ֵלק ֶאת ַהַחטָּ ּתָּ  ֲעמָּ ַחמְׁ ִנלְׁ  ַעד בו   וְׁ
ם ם ַכלו תָּ תָּ ה( יט) :א  לָּמָּ תָּ  ֹלא וְׁ עְׁ מ  קוֹל שָּ ט ה' בְׁ ע  ת   ו 

ל ֶאל לָּ שָּ ַרע ַוַּתַעש ה  ֵעיֵני הָּ  :ה' בְׁ
אּול ַוי אֶמר( כ) מּוֵאל ֶאל שָּ ִּתי ֲאֶשר: שְׁ ַמעְׁ ל שָּ קו   בְׁ

ֵאֵלְך ה' ַחִני ֲאֶשר ַבֶדֶרְך וָּ לָּ ָאִביא ה' שְׁ ג ֶאת וָּ  ֶמֶלְך ֲאג 
ֵלק ֶאת ֲעמָּ ֵלק וְׁ ִּתי ֲעמָּ ח( כא)  :ֶהֱחַרמְׁ ִיק  ם ו  עָּ  הָּ

ל לָּ שָּ אן ֵמה  ר צ  קָּ ב חַ  ַהֵחֶרם ֵראִשית ּובָּ  ה'לַ  ִלזְׁ
ל ֱאֹלֶהיָך גָּ  :ַבִגלְׁ

 

מּוֵאל ַוי אֶמר( כב)  ק ַהֵחֶפץ שְׁ וָּ ע לו ת ַליק  ִחים בְׁ בָּ  ּוזְׁ
ֹמע   ל ִכשְׁ קו  עַ  ִהֵנה ה' בְׁ מ  ב ִמֶזַבח שְׁ ִשיב טו  קְׁ ה   לְׁ
ָאֶון ֶמִרי ֶקֶסם ַחַטאת ִכי( כג)  :ֵאיִלים ֵמֵחֶלב  וְׁ

ִפים רָּ ַצר ּותְׁ  ַהפְׁ
ן ע  תָּ  י  ַאסְׁ ר ֶאת מָּ ב  ָך ה' דְׁ ָאסְׁ ִימְׁ  :ִמֶמֶלְך ו 

אּול ַוי אֶמר( כד) מּוֵאל ֶאל שָּ אִתי שְׁ טָּ ִּתי ִכי חָּ ַברְׁ  עָּ
ֶאת ה' ִפי ֶאת ֶריָך וְׁ בָּ ם ֶאת יֵָּראִתי ִכי דְׁ עָּ ַמע הָּ ֶאשְׁ  וָּ

לָּם קו  ה( כה)  :בְׁ ַעּתָּ א וְׁ אִתי ֶאת נָּא שָּ שּוב ַחטָּ  ִעִמי וְׁ
ַּתֲחֶוה ֶאשְׁ ק וְׁ וָּ  :ַליק 

 

 
 

מּוֵאל ַוי אֶמר( כו) אּול ֶאל שְׁ שּוב ֹלא שָּ ְך אָּ  ִעמָּ
ה ִכי תָּ ַאסְׁ ר ֶאת מָּ ב   ה' דְׁ
ָך ָאסְׁ ִימְׁ יוֹת ה' ו  ל ֶמֶלְך ִמהְׁ ֵאל ע  רָּ  :ִישְׁ

 
 


