
 

  

  

  

  

  

  
  מב - יחפסוקים א' פרק כ,  שמואלספר                    

  ערב ראש חדש

בשבת זו, שהיא ערב ראש חדש, מפטירים בפרשה זו הפותחת בלשון 'מחר חודש'. פרשה זו עוסקת בזמן 

  .מיד אביו ששאול המלך רדף אחרי דוד להורגו, ויהותן בן שאול סייע לדוד להמלט

לאחר שהשביע יהותן את דוד, אמר לו יהותן את פרטי מחשבתו, כיצד יידע מה דעת שאול עליו, פרק כ (יח) 

כי יראה  -  מֹוָׁשֶב- ִיָּפֵקד ִּכיובודאי ייזכר בך המלך,  -  ְוְִפַקְדָּת ראש חדש,  -  ֹחֶדׁש ָמָחר ְיהֹוָָתן, לֹו ַוּיֹאֶמר

ותחלק את השדה שאתה מתחבא בה לשלשה חלקים, ובכל  -  (יט) ְוִׁשַּלְׁשָּת  ה.שמקומך פוי, ולא באת לסעוד

תסתתר יותר, כי היום אין הסכה גדולה כל כך, ומחר, שהוא  -  ְמֹאד ֵּתֵרדיום תסתתר יותר, וביום השלישי 

דש יש היום הראשון של ראש חדש, ובו בהכרח יזכר בך שאול, יש סכה גדולה יותר, וביום השי של ראש ח

יותר סכה, כי אם לא ידבר עליך שאול עד אותו יום, אדבר עימו אי עליך, ולכן באותו יום תתחבא יותר, 

בימות החול, שהיו הפועלים עושים מלאכתם בשדה, אבל  -  ַהַּמֲעֶׂשה ְּביֹום ָּׁשם ְִסַּתְרָּת  ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ּוָבאתָ 

האבן  - ָהָאֶזל ָהֶאֶבן ֵאֶצל ְוָיַׁשְבָּת ן אין כל כך סכה שיראוך שם, בראש חדש לא היו עושים מלאכה בשדה, ולכ

אשלח  - אֹוֶרה ִצָּדהשיהיו בידי,  ַהִחִּצים ְׁש6ֶׁשת (כ) ַוֲאִי, שהיתה סימן לעוברי דרכים ['אזל' לשון הליכה].

ו, כדי שלא יראה אותך ולא אשלח אותם לכיוון המקום שאתה מסתתר בְלַמָּטָרה,  ִלי ְלַׁשַּלחאותם הצידה 

לאחר יריית  ְוִהֵּנהוכיון שיש כמה אפשרויות בההגת שאול, תן לו כמה סימים, (כא)  הער שיהיה איתי.

אם אקרא לו בלשון 'ער' [שזה  -  ַלַּנַער ֹאַמר ָאֹמר ִאם ַהִחִּצים, ֶאת ְמָצא ֵל;ואומר לו  ַהַּנַער ֶאת ֶאְׁשַלחהחיצים 

וזה רמז שתבא גם אתה הה  ָוֵהָּנה', ִמְּמ- ַהִחִּצים 'ִהֵּנהאר להלן], וגם אומר לו לשון זו, סימן טוב, וכמו שיבו

 ָׁשלֹום ִּכייכול אתה בעצמך לצאת ממקום המסתור ולבא עם הער והחיצים,  - ָוֹבָאה ָקֶחּנּוואיך צריך לברוח, 

אם אקרא לו בלשון 'עלם', ששם זה מורה על זריזות, ומרמז  -  ָלֶעֶלם ֹאַמר ֹּכה (כב) ְוִאם  .'ה ַחי ָּדָבר, ְוֵאין ְל-

ולשון 'והלאה' מרמזת לדוד  ָוָהְלָאה', ִמְּמ- ַהִחִּצים 'ִהֵּנהלדוד שצריך הוא להזדרז ולברוח, וגם אומר לו לשון 

לא אומר  אמם אם אהיה מסופק בדעתו של שאול, .'ה ִׁשַּלֲח- ִּכילדרכך  ֵל;שעליו להמלט הלאה מכאן, אזי 

ואם אתן לך את (כג)  את שי הסימים, אלא רק 'עלם' או רק 'והלאה', ומכך תדע שאין הסכה ברורה עדיין. 

כי הדבר  - ָוָאָּתה ֲאִי ִּדַּבְרּו ֲאֶׁשר ְוַהָּדָברהסימן שיש סכה ברורה, אל תסכן את עצמך להתראות עימי, 

 ָּדִוד עֹוָלם. (כד) ַוִּיָּסֵתר ַעד ּוֵביְ- ֵּביִיעד על כך  'ה ִהֵּנהשדיברו עתה בכריתת הברית ישאר קיים בייו, 

 ַהֶּמֶל; ַוֵּיֶׁשבויהותן ישב בתחילה על מקומו של דוד, (כה)   ֶלֱאכֹול. ַהֶּלֶחם ֶאל ַהֶּמֶל; ַוֵּיֶׁשב ַהֹחֶדׁש, ַוְיִהי ַּבָּׂשֶדה,

ממקומו, כי אין דרך  ְיהֹוָָתן ַוָּיָקםבראש הקרואים, ולאחר שבא שאול,  ירַהִּק  מֹוַׁשב ֶאל ְּבַפַעם ְּכַפַעם מֹוָׁשבֹו ַעל

כדי שיהא אדם זר בין שאול לבין  ָׁשאּול, ִמַּצד ַאְבֵר ַוֵּיֶׁשבשישב הבן סמוך לאב, ולכן עמד יהותן על רגליו, 

תמיד היה דוד יושב בין שאול לבין יהותן, ועל ידי זה היה יכר חסרוו של דוד, כי  -  ָּדִוד ְמקֹום ַוִּיָּפֵקדיהותן, 

 ְמאּוָמה ָׁשאּול ִדֶּבר (כו) ְולֹא ויהותן עשה כן בכווה, כדי שירגיש שאול בחסרוו של דוד, לראות מה יאמר.

ולכן  הּוא, ָטהֹור ִּבְלִּתיכראה טמא דוד בטומאת קרי,  -  הּוא ִמְקֶרהבלבו,  ָאַמר ִּכיעל אודות דוד,  ַההּוא ַּבּיֹום

  והם היו אוכלים אפילו מאכלי חולין בטהרה, ולא רצה לטמא את הסעודה. ָטהֹור, לֹא ִּכילא בא לסעודה, 

  



  
  
  
  
  
 

  

 

 ַּגם ִיַׁשי ֶבן ָבא לֹא ַמּדּועַ  ְּבֹו, ְיהֹוָָתן ֶאל ָׁשאּול ַוּיֹאֶמר ָּדִוד, ְמקֹום ַוִּיָּפֵקד ַהֵּׁשִי, ַהֹחֶדׁשביום  ִמָּמֳחַרת, (כז) ַוְיִהי 

 ָּדִוד ְִׁשַאל ְִׁשֹאלשהלך דוד ברשותו, כי  ָׁשאּול, ֶאת ְיהֹוָָתן (כח) ַוַּיַען לסעודה. - ַהָּלֶחם ֶאל ַהּיֹום ַּגם מֹולְּת 

 ָא, ַׁשְּלֵחִישכך אמר לו דוד,  -  ַוּיֹאֶמרוהוסיף לבאר מדוע תן לו רשות ללכת, (כט)   ָלֶחם. ֵּבית ַעדללכת  ֵמִעָּמִדי

 ְּבֵעיֶי-, ֵחן ָמָצאִתי ִאם ְוַעָּתהואחי הגדול ציוה עלי לבא לשם,  - ָאִחי ִלי ִצָּוה ְוהּוא ָּבִעיר, ָלּו ִמְׁשָּפָחה ֶזַבח ִּכי

 ֻׁשְלַחן ֶאל ָבא לֹא ֵּכן ַעלאלך רק כדי לראות את אחי, ולא אתעכב לסעוד עמהם,  -  ֶאָחי ֶאת ְוֶאְרֶאה ָּנא ִאָּמְלָטה

ההגתך היא כשל מורד במלכות בדרך שגעון  -  ַהַּמְרּדּות ֲַעַות ֶּבן לֹו ַוּיֹאֶמר ִּביהֹוָָתן, ָׁשאּול ַאף ַחרַהֶּמֶל;. (ל) ַוּיִ 

ועיוות, כי אדם רגיל ימרוד במלכות לטובת עצמו, ואילו אתה מורד במלכותי כדי שדוד ימלוך תחתי, וכך גם 

 ְלָבְׁשְּת-,שהוא ימלוך תחתי, ודבר זה הוא  ִיַׁשי, ְלֶבן ַאָּתה ֹבֵחר ִּכי ָיַדְעִּתי ֲהלֹואאתה תפסיד את המלכות, 

 לֹא ָהֲאָדָמה, ַעל ַחי ִיַׁשי ֶּבן ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ָכל (לא) ִּכי שתסור המלכות מזרעה אל איש אחר. ִאֶּמ-, ֶעְרַות ּוְלֹבֶׁשת

ועומדת על מכוה, באשר הוא ימרוד גם בך. כי אף אם תמלוך, לא תהיה מלכותך יציבה  ּוַמְלכּוֶת-, ַאָּתה ִתּכֹון

 ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר ָאִביו, ָׁשאּול ֶאת ְיהֹוָָתן (לב) ַוַּיַעןכדין מורד במלכות.  הּוא, ָמֶות ֶבן ִּכי ֵאַלי, ֹאתֹו ְוַקח ְׁשַלח ְוַעָּתה

על יהותן  - ָעָליו ַהֲחִית ֶאת אּולׁשָ  (לג) ַוָּיֶטל והלא ה' משחו למלך, והוא לא עשה כלום. ָעָׂשה, ֶמה יּוַמת, ָלָּמה

 ָאַכל ְולֹא ָאף, ָּבֳחִרי ַהֻּׁשְלָחן ֵמִעם ְיהֹוָָתן ָּדִוד. (לד) ַוָּיָקם ֶאת ְלָהִמית ָאִביו ֵמִעם ִהיא ָכָלה ִּכי ְיהֹוָָתן ַוֵּיַדע ְלַהֹּכתֹו,

ואף ששאול בייש גם את יהותן עצמו, לא עצב על  -  ָאִביו ִלמֹוִהכְ  ִּכי ָּדִוד, ֶאל ְֶעַצב ִּכי ֶלֶחם, ַהֵּׁשִי ַהֹחֶדׁש ְּביֹום

כפי שדיברו קודם  ָּדִוד,למקום המיוחד ל -  ְלמֹוֵעד ַהָּׂשֶדה ְיהֹוָָתן ַוֵּיֵצא ַבֹּבֶקר, (לה) ַוְיִהי כך, אלא רק אל דוד.

 ָיָרה ְוהּוא ָרץ, ַהַּנַעריורה], - [ מֹוֶרה ָאִֹכי ֲאֶׁשר ִחִּציםהַ  ֶאת ָא ְמָצא ֻרץ ְלֲַערֹו, (לו) ַוּיֹאֶמר  ִעּמֹו. ָקֹטן ְוַַערלכן, 

ויהותן ירה את החץ למרחק גדול יותר, כדי שיצטרך לומר את הסימן שדיברו בייהם,  -  ְלַהֲעִברֹו ַהֵחִצי

 ַוָּיבֹא(לז)  שהחצים ממו 'והלאה', וכן שיאמר לו לשוות זירוז המלמדים שיש סכה וצריך דוד למהר ולהמלט.

(לח)   ָוָהְלָאה. ִמְּמ- ַהֵחִצי ֲהלֹוא ַוּיֹאֶמר, ַהַּנַער ַאֲחֵרי ְיהֹוָָתן ַוִּיְקָרא ְיהֹוָָתן, ָיָרה ֲאֶׁשר ַהֵחִצי ְמקֹום ַעד ַהַּנַער

ובה, ועליו להזדרז והיה בכך רמז לדוד שהסכה גדולה וקר ַּתֲעֹמד, ַאל חּוָׁשה ְמֵהָרה ַהַּנַער, ַאֲחֵרי ְיהֹוָָתן ַוִּיְקָרא

ברמזיו של יהותן על ידי  ְמאּוָמה ָיַדע לֹא (לט) ְוַהַּנַער  ֲאֹדָיו. ֶאל ַוָּיבֹא ַהִחִּצים, ֶאת ְיהֹוָָתן ַַער ַוְיַלֵּקטולהמלט, 

 ֲאֶׁשר ַהַּנַער ֶאלהחץ והקשת  -  ֵּכָליו ֶאת ְיהֹוָָתן ַהָּדָבר. (מ) ַוִּיֵּתן ֶאת ָיְדעּו ְוָדִוד ְיהֹוָָתן ַא;הלשוות שקרא לעברו, 

[ואף שבתחילה דיברו בייהם שאם יאמר לו לשון סכה לא יגלה את עצמו, היה  ָהִעיר. ָהֵביא ֵל; לֹו ַוּיֹאֶמר לֹו,

זה כיון שחששו שיהיו אשים בשדה, אך כשראה יהותן שאין אשים בשדה רצה להפרד מדוד כראוי, ולכן 

שיהותן שולח את הער הבין שזהו כיון שאין אשים וספים בשדה, ולכן יצא  שלח את הער. וכאשר שמע דוד

מהצד  - ַהֶּנֶגב ֵמֵאֶצל ָקם ְוָדִודהלך אל העיר,  - ָּבא (מא) ַהַּנַערגם הוא וגילה את עצמו ליהותן (אלשיך)]. 

 ַוִּיְּׁשקּו ְּפָעִמים, ָׁש6ׁשדוד ליהותן  חּוַוִּיְׁשּתַ  ַאְרָצה, ְלַאָּפיו ַוִּיֹּפלהדרומי של אותה 'אבן האזל' שהתחבא לידה, 

וכיון שהיה בוכה בקול גדול התיירא  ִהְגִּדיל, ָּדִוד ַעד ֵרֵעהּו, ֶאת ִאיׁש ַוִּיְבּכּושיקה של פרידה,  ֵרֵעהּו ֶאת ִאיׁש

 ְׁשֵיּו ְִׁשַּבְעּו ֲאֶׁשרזכירו שוב, וה ְלָׁשלֹום, ֵל; ְלָדִוד, ְיהֹוָָתן (מב) ַוּיֹאֶמריהותן שישמעו זאת בי אדם, ולכן, 

וקים זה מזה, הרי ולכן אף שהיה רח עֹוָלם, ַעד ַזְרֲע- ּוֵבין ַזְרִעי ּוֵבין ּוֵביֶ- ֵּביִי ִיְהֶיה 'ה ֵלאֹמר ,'ה ְּבֵׁשם ֲאְַחּו

 :ה' קרוב לשיו

  


