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 תנ"ך בגרות ב 

 :חמש יחידות מספר יחידות הבגרות 

 :שלישית מנהיגותם של משה רבינו ושל דוד המלךיחידה  שם הפרק בבחינה 

 :נר-ישי בר כותב פתרון הבחינה 

 :71.6.92קיץ תשע"ז  מועד הבחינה 

  91 :שעת הבחינה::: 
 
נּו ְביַד-ִמי: "3רון בפסוק ( העם מתלוננים בפני משה ואה9א. ) .9 ן מּותֵּ ְבֶאֶרץ  ה'-יִתֵּ

נּו ַעל ַֹׂבע  -ִמְצַריִם ְבִשְבתֵּ ש נּו ֶלֶחם לָּ ר ְבָאְכלֵּ שָּ יִסיר ַהבָּ ְדָבר -הֹוֵצאֶתם אָֹתנּו ֶאל-כִּ ַהמִּ
ית ֶאת " מדברי העם עולה שהם חושבים שה'  ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעב.-ָכל-ַהֶזה ְלָהמִּ

יישארו במצרים ורק משה ואהרון הם שיזמו את היציאה למדבר באופן  העדיף שהם
 חסר אחריות שיביא את כולם למות ברעב.

י ֶעֶרב : "6משה ואהרון עונים לטענת העם בסוף פסוק  יא ֶאְתֶכם  ה'וִּיַדְעֶתם כִּ הֹוצִּ
ְצָריִּם " כלומר ה' יראה לכם שלא אנחנו )משה ואהרון( יזמנו את יציאת .ֵמֶאֶרץ מִּ

 אלא ה' הוא שעשה זאת. ,מצרים
השיבו תשובה מספקת לתלונות העם כי ה' נתן לעם את ( לדעתי משה ואהרון 7)

ובשר בלילה )שליו(. לכן לעם לא היתה סיבה להתלונן  ,מבוקשו: לחם בבוקר )מן(
ת באופן הזה: " ַֹׂע ִבשְ  ה'ְבתֵּ ֶֹׂקר ִלְשב ֹׂל וְֶלֶחם ַבב ר ֶלֱאכ שָּ ֶעֶרב בָּ ֶכם בָּ ַֹׂע לָּ -ֶאת ה'מ

יֶכם ֲאֶשר ֹׂתֵּ ה ֹלא-ְתֻלנ יו וְנְַחנּו מָּ לָּ יֶכם ִכי ַעל-ַאֶתם ַמִלינִם עָּ ֹׂתֵּ ינּו ְתֻלנ לֵּ  ".ה'-עָּ
 

מסופר שהיה לעם רע מאד במצרים: הם  93-96( הקושי הוא: בשמות א' 9ב. )
הם  3הועבדו בעבודת פרך והמצרים המיתו את בניהם. אז כיצד יתכן שבשמות ט"ז 

עים ל"סיר הבשר" במצרים ?! כיצד הם מתארים את חייהם במצרים כחיי מתגעג
 רווחה בעוד שברור שהם חיו חיי דוחק של עבדים?!

( כיוון שממנו עולה שבני ישראל 9( פירוש הרב עמאר פותר את הקושי מתת סעיף )7)
במצרים. הם לא טענו שאכלו מסיר הבשר אלא רק שישבו לידו. לא חיו חיי רווחה 

עם זאת הם טענו שבמצרים הם לא סבלו מחרפת רעב כיוון שהיה להם לפחות  ויחד
 לחם לאכול.

 
( לפי שירה גודמן לפעמים אדם מתלונן לא ממניע שלילי )שהוא אדם נודניק 9ג. )

שאוהב להציק( אלא ממניע חיובי שהוא אדם עם חוש צדק מפותח. אדם כזה רואה 
כך לסדר היום. זהו אדם שמוכן לעמוד על מציאות מקולקלת והוא לא מוכן לעבור על 

 זכויותיו להתעקש ולא לוותר. לכן יש לראות את פעולתו כחיובית.
( בשמות ט"ז ניכר שמשה ואהרון תפסו באופן שלילי את תלונות העם. הם רואים 7)

ַֹׂע בתלונות ביטוי של כפיות טובה ביחס לה': " יֶכם ֲאֶשר-ֶאת ה'ִבְשמ ֹׂתֵּ ִלינִם ַאֶתם מַ -ְתֻלנ
יו לָּ ." באופן מפתיע דווקא ה' תופס את תלונות העם באופן חיובי כתפילה שהוא מוכן עָּ

ַמְעִתי ֶאתלשמוע אליה: " ֹׂאְכלּו -שָּ ַעְרַביִם ת ין הָּ ֹׂר בֵּ אמ ֶהם לֵּ ר ֲאלֵּ ל ַדבֵּ אֵּ ֹׂת ְבנֵּי יְִשרָּ ְתלּונ
ֶֹׂקר ִתְשְבעּו ר ּוַבב שָּ ֶחם וִיַדְעֶתם ִכי ֲאנִי -בָּ יֶכם. ה'לָּ  "ֱאֹלהֵּ

כפי שאומרת שירה גודמן: )ניכר שמשה תפס את המתלוננים באופן שלילי.  ,לסיכום
ואילו ה' תפס אותם לפי פרשנות זו כאנשים עם חוש  ("נודניקים, קוטרים, מטרידנים."

 צדק מפותח שמוכנים לעמוד על זכויותיהם ולכן נענה לבקשתם. 
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 :0תו של משה לארץ היא שהוא עבד קשה לפי המדרש ההצדקה המוסרית לכניסא.  .7
שנה כדי לקרב את בני ישראל לאמונה בה' וקיום תורה ומצוות. לכן מגיע לו תשלום 

  של שכר והשכר שהוא חפץ בו הוא בכניסתו לארץ ישראל.
החוק המקראי שעליו מסתמך משה הוא "ביומו תתן שכרו" לפיו אם אדם מעסיק 

ו היום שבו ביצע את עבודתו. כך למשה מגיע שכר שכיר יום הוא חייב לשלם לו באות
 בכניסתו לארץ ישראל ולא רק לאחר מותו בעולם הבא. -עוד בחייו

 
הוא ר.א.ה משה אומר לה' שהוא רק התחיל  73-72ב. השורש המנחה בדברים ג' 

את הארץ  ולראותלו את ניסיו הנפלאים. לכן משה מבקש לעבור את הירדן להראות 
לישראל. ה' מסרב לבקשת משה להיכנס לארץ אבל כן מאפשר לו הטובה שנתן ה' 

 את הארץ מראש פסגת הר נבו.לראות 
 

( הסבר לקביעה לפיה הסירוב לבקשת משה להיכנס לארץ היה לטובת העם: 9ג. )
גילי זיון מסבירה כי אמנם משה היה מנהיג גדול מיהושע אבל דווקא משום כך הוא 

ס לארץ. בשלב זה היה צורך במנהיג חדש לא היה מתאים לשלב בו העם נכנ
שמתאים יותר למשימות ארציות שאינן כוללות קשר ישיר עם ה' אלא דרך השגחה 

יותר נסתרת. העם צריך להלחם בעמי כנען ולהתנחל בארץ ומשימות אלו אינן 
לכן עדיף שמשה יסתלק ויפנה מקום להנהגה החדשה  .יהושעלמתאימות למשה אלא 

 של יהושע.
הוא לחזק ולהעצים את ממשיך דרכו  72תפקיד שהועיד ה' למשה לפי דברים ג ( ה7)

הּו וְַאְמצֵּהּו-וְַצו ֶאתשיבוא במקומו : " ". כלומר, בגלל שמשה לא יורשה יְהֹוֻשַע וְַחְזקֵּ
להיכנס לארץ, ויהושע ינהיג את העם במקומו, חשוב שמשה יעביר ליהושע את כל 

 קולו.סמכות ההנהגה, כך שהעם ישמע ב
 

דוד הביע בפני חייליו משאלה מסוכנת:  :ביסוס הטענה לפיה דוד פעל בפזיזות( 9א. ) .3
ֹׂאר " נִי ַמיִם ִמב יתִמי יְַשקֵּ ַער.-בֵּ " יש לציין כי באותו הזמן הפלשתים ֶלֶחם ֲאֶשר ַבשָּ

שלטו באזור. אמנם דוד לא התכוון שחייליו אכן יגשימו את משאלתו אבל עצם הבעת 
 הייתה מעשה פזיז.המשאלה 

על מנת למלא את משאלת דוד : שלושת הגיבורים פעלו באופן פזיז ביסוס הטענה לפיה

ִֹׂרים נכנסים למחנה פלישתים תוך סיכון עצמי עצום: "שלושת הגיבורים  וַיְִבְקעּו ְשֹלֶשת ַהִגב
ית-ְבַמֲחנֵּה ְפִלְשִתים וַיְִשֲאבּו ֹׂאר בֵּ וִד-ַבַשַער וַיְִשאּו וַיִָּבאּו ֶאלֶלֶחם ֲאֶשר -ַמיִם ִמב ". מהמשך דָּ

עולה שדוד כלל לא התכוון שיסכנו כך את עצמם לכן הוא סירב לשתות מן המים וניסך  קהפסו
 .לה' אותם על המזבח

( לדעתי הגיבורים פעלו באופן המתואר בקטע בגלל אהבתם העזה לדוד מנהיגם, ובגלל 7)

יצליחו לנצח את הפלישתים ולחזור בחיים. אני לא הייתי פועל שהיו לוחמים אדירים וידעו ש

 כמותם כי בעיני ערך החיים חשוב יותר, ויש לקחת סיכון בלחימה רק במצב של חוסר ברירה.

 

זהירות מלגרום להם רגישות ולחיי לוחמיו הוא של  92( היחס של דוד בשמואל ב' כ"ג 9ב. )

מלשתות את המים שהביאו לו בסיכון עצום חס ושלום להיהרג במלחמה. לכן הוא נמנע 

ה ִלי ם לוחמיו. "דוהמים הללו נראים לו כמו  ִלילָּ ֹׂאֶמר חָּ ֲאנִָּשים  ה'וַי ֹׂאת ֲהַדם הָּ ִֹׂתי ז ֲעש מֵּ

ִֹׂרים. שּו ְשֹלֶשת ַהִגב ֶלה עָּ ם אֵּ ה ִלְשתֹותָּ ם וְֹלא ָאבָּ ְֹׂלִכים ְבנְַפשֹותָּ  "ַהה

ד נראה כאדיש לנפילתם של לוחמיו. כאשר השליח של דו 73-72לעומת זאת בשמואל ב' י"א 

ינֶיָך ֶאת-ַאליואב מספר לו על נפילה של לוחמים אומר דוד לשליח למסור ליואב: " -יֵַּרע ְבעֵּ

ר ַהֶזה ִכי בָּ ֶרב-ַהדָּ ֹׂאַכל ֶהחָּ ֶזה ת ֹׂה וְכָּ ז  ".כָּ
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גרר יתכן שזה קשור לכך שבשמואל י"א מתואר חטא בת שבע שהוא ש -( הסיבה להבדל7)

עבירה "את דוד להמית את אוריה וזה הוביל לנפילתם של עוד לוחמים. דוד נמצא במצב של 

כי הוא שרוי במצב של חטא וכל מטרתו היא  ,ולכן תגובתו כזו קרירה. זאת "גוררת עבירה

כרגע להיפטר מאוריה החיתי, כדי לטשטש את חטאו עם בת שבע ולקבל אותה לאשה באופן 

 לו שעוד לוחמים נהרגו כי החטא הקהה את רגישותו.לכן לא אכפת רשמי. 

 ( ההגזמה בשיר במעשי גבורת הגיבורים באה לידי ביטוי בדוגמאות הבאות:9ג. )

 התיאור לפיו הגיבור הניח את כפו על ההר וההר התמוטט. 7בבית  -

 פיו הגיבור השני הרעים בקולו על הנהר וזה גרם לנהר לעצור.ל 7התיאור בבית  -

לפיו הגיבור השלישי שיסע לבדו את כל מחנה פלישתים ונשא את הבאר  3ור בבית התיא -

 עם כל מימיה על גבו.

לעומת זאת לפיה התנ"ך  ,גיבורים בכך שחיבר להם מזמורמעשה ה( לפי השיר דוד הגיב ל7)

דוד הגיב למעשה הגיבורים בכך שסירב לשתות את המים שהביאו לו ובמקום זאת ניסך 

 .של הלוחמים נמשלו בעיניו לדמםהמים הללו גבי המזבח כי על לה' אותם 

 

 ( שתי פעולות של אבשלום שמטרתן לרכוש את לב העם:9א. ) .0

ים ְלָפָניו" - יש ָרצִּ ים אִּ שִּ ים וֲַחמִּ ." אבשלום מאמץ גינוני וַַיַעׂש לֹו ַאְבָשלֹום ֶמְרָכָבה וְֻססִּ

עושה זאת בכך שהוא נע ממקום מלכות מרשימים כדי להדגיש את כבודו ועוצמתו. הוא 

 למקום עם מרכבה ולפניו רצים חמישים אנשים.

ַמד ַעל - לֹום וְעָּ ַער, וַיְִהי כָּל-"וְִהְשִכים ַאְבשָּ ִאיש ֲאֶשר-יַד ֶדֶרְך ַהשָּ בֹוא ֶאל-לֹו-יְִהיֶה-הָּ -ִריב לָּ

י ֹׂאֶמר: אֵּ יו. וַי לָּ לֹום אֵּ א ַאְבשָּ ט וַיְִקרָּ ימִ -ַהֶמֶלְך ַלִמְשפָּ ַאַחד ִשְבטֵּ ֹׂאֶמר מֵּ ה וַי ל -ֶזה ִעיר ַאתָּ אֵּ יְִשרָּ

ה  לֹום ְראֵּ יו ַאְבשָּ לָּ ֹׂאֶמר אֵּ ים וְשֵֹמַע ֵאיןַעְבֶדָך. וַי ים ּוְנכֹחִּ .  ְלָך ֵמֵאת ַהֶמֶלְך-ְדָבֶריָך טֹובִּ

לֹום ִמי ֹׂאֶמר ַאְבשָּ ַלי יָּבֹוא כָּל-וַי ָאֶרץ וְעָּ ט בָּ ֹׂפֵּ נִי ש ט -לֹו-ְהיֶהיִ -ִאיש ֲאֶשר-יְִשמֵּ ִריב ּוִמְשפָּ

 וְִהְצַדְקִתיו."

אבשלום שוקד על בניית קשרים עם בני העם תוך השחרת פני דוד אביו. אבשלום 

מתאמץ ומשכים בבוקר כך שיוכל לפגוש את בני העם כאשר הם נכנסים לשער העיר 

אישי  ירושלים ועוד לפני שהם מגיעים לארמון למשפט המלך דוד. אבשלום מביע עניין

בכל אחד מבני העם ואומר לו כי דברים נכונים וצודקים אך הבעייה היא שהמלך דוד לא 

ישמע את טענותיו בעוד שהוא )אבשלום( קשוב לטענותיו. אבשלום טוען שכאשר הוא 

יהיה השופט בארץ הוא יצדיק את כל מי שיבוא לפניו. זוהי כמובן דמגוגיה כי אף פעם אי 

הצדדים במשפט אך בכל זאת דברי אבשלום גורמים לעם,  אפשר להצדיק את שני

 שכנראה חלק ממנו היה מתוסכל, לתמוך באבשלום במקום בדוד.

היא שקל לרמות אותם כיוון שמי  6( תכונת האופי של העם המשתמעת מפסוק 7)

וַיְַגנֵּב ונותן להם יחס רגשי הם מיד תומכים בו: " ,פונה אל ליבם ,שמתחנף אליהם

ל ל.-ֹום ֶאתַאְבשָּ אֵּ י יְִשרָּ ב ַאנְשֵּ  "לֵּ

 

 ,כאשר אבשלום אומר לאביו דוד שהוא רוצה להקריב קורבנות בחברון -דוד האב הרךב. 

לֹוםלו דוד ברכות: " עונה ,כפי שנדר שיעשה ְך ְבשָּ כלל לא  ,כאבא רך ,". ניכר שדודלֵּ

 חושד באבשלום שהוא זומם למרוד ולהדיח אותו.

לפני שדוד עוזב את ירושלים הוא מבקש מחושי הארכי  -סהוהמנו דוד המנהיג התקיף

)יועצו הזקן( שישאר בירושלים ויהפוך לכאורה לתומך באבשלום אבל למעשה יפעל כסוכן 

כפול למען דוד ויפר את עצת אחיתופל. דוד גם מבקש מצדוק ואביתר הכוהנים שיישארו 

על ידי בניהם: אחימעץ תן להם מודיעיני שחושי הארכי ייבירושלים ושיעבירו לו כל מידע 
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בנו של צדוק ויונתן בנו של אביתר. כאן ניכר שדוד עושה לו מלחמות בתחבולות 

 ומשתמש בתומכיו כסוכנים כפולים כדי לנצח את מחנה אבשלום.

 להשפלה של דוד בעוזבו את ירושלים: :3( ראיות מפסוק 9ג. )

ֶֹׂלה ּובֹו" יִתים ע ה ַהזֵּ ֶֹׂלה ְבַמֲעלֵּ וִד ע כלומר הוא עוזב את עיר הבירה שלו בה נמצא  -"ֶכהוְדָּ

 ארמונו בבכי.

ף" ְך יָּחֵּ ֹׂלֵּ פּוי וְהּוא ה ֹׂאש לֹו חָּ כלומר דוד נוהג במנהגי אבלות. ראשו עטוף כדרך  -"וְר

האבלים והוא איננו נועל נעליים אלא הולך יחף. כל זאת כדי לבטא את האבל על 

 ההשפלה של הצורך בבריחה מירושלים.

ה וְֻסִסים נאמר על אבשלום שהדגיש את כבודו בכך שעשה לעצמו: " 9וק ( בפס7) ֶמְרכָּבָּ

נָּיו ִצים ְלפָּ ". דבר זה מדגיש את השפלתו של דוד כי בעוד שהוא הולך יחף וֲַחִמִשים ִאיש רָּ

במיטב גינוני הכבוד של  צא מירושלים בבכי, בנו אבשלום שמרד בו מגיע לירושליםויו

וחמישים האנשים שרצים לפניו מדגישים  ,נוסע עם מרכבה וסוסיםם מלך. ניכר כי אבשלו

 .על חשבון השפלת אביו את כבוד המלכים בו זכה

 

: תפקידו של משה היה להוציא את בני הקושי של משה במילוי תפקידו בתחילת דרכו( 9א. ) .2
ישראל ממצרים. משה הגיע לפרעה וביקש שיאפשר לעם לצאת ולזבוח לה'. פרעה לא רק 
שלא הקל את העבודה אלא להפך החמיר אותה. דבר זה גרם לעם לכעוס על משה שנותן 

ֲעֵליֶכם  ה'יֵֶרא לפרעה תירוץ לפגוע בהם עוד יותר. כך העם בא בטענה למשה ולאהרון: "
ְבַאְשֶתם ֶאת  ".ָדם ְלָהְרֵגנּוֶחֶרב ְביָ -ֵריֵחנּו ְבֵעיֵני ַפְרעֹה ּוְבֵעיֵני ֲעָבָדיו ָלֶתת-וְיְִּשפֹט  ֲאֶשר הִּ

דוד ואנשיו היו בסכנה בגלל ששאול רדף : במילוי תפקידו בתחילת דרכו דודהקושי של 
התלבט האם במצב זה עליו לחשוב רק על הישרדותו או גם לסייע לאנשי העיר  אחריהם. דוד

. ה' אומר לו לסייע לקעילה אך כפי שמצופה ממנו במילוי תפקידו קעילה מפני הפלישתים
י של דוד התנגדו לכך: " אנשיו ים וְַאף כִּ יהּוָדה יְֵראִּ ֵנה ֲאַנְחנּו פֹה בִּ -וַיֹאְמרּו ַאנְֵשי ָדוִּד ֵאָליו הִּ

ָלה ֶאל ים.-ֵנֵלְך ְקעִּ ְשתִּ   "ַמַעְרכֹות ְפלִּ
ֲאדָֹני ָלָמה ֲהֵרעָֹתה ָלָעם ַהֶזה התמודד עם הקושי באמצעות תפילה שבה טען כלפי ה': " משה (7)

י ֶאלָלָמה זֶ  ְשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה וְַהֵצל ֹלא-ה ְשַלְחָתנִּי. ּוֵמָאז ָבאתִּ ַצְלָת ֶאת-ַפְרעֹה ְלַדֵבר בִּ -הִּ
 "ַעֶמָך.
למרות התנגדות אנשיו הלך התמודד עם התנגדות אנשיו לבוא לקעילה בכך שגילה מנהיגות ודוד 

ים וַיְִּנַהג ֶאתוֵַיֶלְך ָדוִּ "ואחריו ירדו אנשיו:  לעזור לקעילה ְשתִּ יָלה וַיִָּלֶחם ַבְפלִּ ְקֵניֶהם -ד וֲַאָנָשו ְקעִּ מִּ
יָלה.  "וַַיְך ָבֶהם ַמָכה ְגדֹוָלה וַיַֹשע ָדוִּד ֵאת יְֹשֵבי ְקעִּ

 
ב. לדעתי אי אפשר להשוות ולומר מי התמודד טוב יותר כי כל אחד מן המנהיגים היה במצב 

לא בה' שיכה בניסיו הגדולים בפרעה ויוציא את בני ישראל ממצרים שונה. משה היה תלוי באופן מ
לכן פנה לה', ואילו דוד קיבל מה' הוראה מפורשת לרדת ולעזור לקעילה מול הפלישתים ולכן עשה 

את המתבקש. לסיכום, יש מצב שבו מתבקשת תפילה כמו אצל משה ויש מצב בו מתבקשת 
 פעולה מעשית כמו אצל דוד.

 
היתה אחותו של משה. הפגיעה בה הייתה שהיא נהיתה מצורעת מכף רגלה  -מרים( 9א. ) .6

 ועד ראשה כאילו מכוסה בשלג.
אימה מעכה ילדה אותה אך יש מפרשים שהיא ביתו החורגת כי )הייתה ביתו של דוד  -תמר

בנישואים קודמים מאב אחר ורק אחיה אבשלום בן מעכה היה בנו של דוד. לכן שאשר אמנון 
איתה היא אמרה לו שיבקש אותה מדוד ושדוד יסכים לכך.( הפגיעה בתמר  ניסה לשכב

 הייתה שאמנון אנס אותה ואז זרק אותה מביתו וסירב לקחת אחריות על מעשהו השפל.
ל בתפילה קצרה: "הוא התפלל וצעק לה' בעבורה  -התגובה של משה לפגיעה במרים (7) אֵּ

ּה. א נָּא לָּ שבוע. לדעתי משה גילה כאן אצילות נפש כי  וזה הביא לרפואתה לאחר "נָּא ְרפָּ
ובכל זאת  ,היא מפני שהיא דברה עליו לשון הרעמלכתחילה הסיבה שמרים נהייתה מצורעת 

 הוא התפלל בשבילה.
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לא דיבר למרות שכאב לדוד על מה שעשה אמנון הוא  -התגובה של דוד על הפגיעה בתמר
דוד. ניתן לשער שאחרי חטא בת שבע על כך עם אמנון. הכתוב לא מציין מדוע התנהג כך 

היה קשה לדוד להוכיח את בנו אמנון על חטא בתחום המיני. לדעתי חוסר תגובתו של דוד 
 הייתה טעות נוראית שהביאה בהמשך את אבשלום להרוג את אמנון ולמרוד באביו.

א נָּא לָּּה. משה התפלל דווקא תפילה קצרה: " -לפי רש"י( 9ב. ) ל נָּא ְרפָּ שישראל לא " כדי אֵּ
 יאמרו שדווקא כאשר אחותו נמצאת בצרה הוא מרבה להתפלל. 

דוד לא הוכיח את בנו אמנון על מה שעשה לתמר מפני שדוד אהב מאד  -לפי תרגום השבעים
 את אמנון כי היה בנו בכורו.

דווקא כאשר אתה אוהב את בנך בכורך עליך  . נימוק:( אני אינני מסכים עם הצדקה זו7)
עליך להוכיח אותו עד שיחזור מרעתו כמו אונס,  ,ואם עשה מעשה שלא יעשה ,לחנך אותו

 ישנה את דרכיו ולפחות ישתדל לכפר על מה שעשה.
 

( נושא הוויכוח בין דוד למיכל הוא האם המלך צריך לשמוח ולרקוד עם העם מול ארון 9א. ) .2
מלך לשמור על הברית באופן ששובר מחיצות בינו לבין העם )כפי שאכן עשה(, או שעל ה

 כבודו ולא לרקוד עם העם. 
לאחר הטקס מגיע דוד לברך את מיכל ומתפתח ביניהם עימות. מיכל   -עמדתה של מיכל

נְִּכַבד ַהיֹום ֶמֶלְך יְִּׂשָרֵאל ֲאֶשר נְִּגָלה ַהיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות -ַמהלועגת לדוד ואומרת לו בציניות: "

ָגלֹות נְִּגלֹות ַא ים."ֲעָבָדיו ְכהִּ כלומר כמה נכבד היה היום מלך ישראל, שהתגלה היום  ַחד ָהֵרקִּ

לעיני השפחות של עבדיו, כמו אחד האנשים הקלים וחסרי הערך. מיכל שהיתה ביתו של מלך 

מבקרת את דוד ואומרת בלשון הפרזה  ,אשר תמיד שמר על כבודו בקפדנות ,כמו שאול

 בו. שאפילו השפחות של עבדי דוד יבואו כעת לזלזל

ְפֵני ה' ֲאֶשר ָבַחרדוד משיב למיכל בחריפות שהוא רקד: "  -עמדתו של דוד יְך -לִּ י ֵמָאבִּ בִּ
ָכל יד ַעל-ּומִּ י ָנגִּ ". כלומר דוד טוען שהסיבה שרקד כך היא יְִּׂשָרֵאל-ַעם ה' ַעל-ֵביתֹו ְלַצֹּות אֹתִּ

חד מבניו. כוונת מתוך שמחה על כך שה' בחר אותו למלך במקום לבחור את שאול או את א
דוד היא לומר שהגישה השוויונית שלו היא בדיוק הסיבה שה' בחר אותו כדי להחליף את 

מלכות שאול האריסטוקרטית. דוד מדגיש את הכבוד העצום שיש לו כלפי העם ולכן הוא קורא 
 לו "עם ה' " ועם עם כזה דוד בוודאי רוצה לרקוד אל מול ארון הברית המובא לירושלים.

םמוסיף ואומר: "דוד  י ָשָפל ְבֵעיָני וְעִּ זֹאת וְָהיִּיתִּ י עֹוד מִּ ָמם -ּוְנַקֹּלתִּ ָהֲאָמהֹות ֲאֶשר ָאַמְרְת עִּ
ָכֵבָדה. " כלומר הוא מבטיח כי בהמשך אקל ואשפיל את עצמי עוד יותר ועם השפחות אִּ

תו מלך שאמרת )שהשפלתי את עצמי בפניהן( איתן אתכבד להיות.  בכך מדגיש דוד את היו
 עממי שקרוב לכל חלקי העם.

 ( הוכחה לכך שהמחבר המקראי מצדד בדוד בוויכוח בינו לבין מיכל: 7)
יַכל ַבתהכתוב מציין שמיכל נענשה בגלל הביקורת שמתחה על דוד ובגלל שבזה לו: " -ּוְלמִּ

 ."ָהיָה ָלּה יֶָלד ַעד יֹום מֹוָתּה-ָשאּול ֹלא
 

סייעה לדוד והצילה  , שאהבה את דוד,מתואר כי מיכל 97-92ב. בשמואל א פרק י"ט פסוקים 
יַכל ֶאתאת חייו מאביה שאול שרצה לחסל אותו, בכך שהורידה אותו מן החלון: " ָדוִּד -וַתֶֹרד מִּ

." מיכל הסתירה את בריחת דוד וגם שיקרה לאביה וכל זאת כדי להציל את בעלה ְבַעד ַהַחלֹון
 ואהוב ליבה.

יַכל ַבת' פרק ו' נאמר: "לעומת זאת בשמואל ב ֶרא ֶאת ָשאּול נְִּשְקָפה ְבַעד ַהַחלֹון-ּומִּ ַהֶמֶלְך -וַתֵּ
ז ּוְמַכְרכֵּר ִלְפנֵּי  וִד ְמַפזֵּ ָבּה ה'דָּ ֶבז לֹו ְבלִּ " השינוי שחל במיכל הוא שכעת מיכל כבר לא .וַתִּ

ויה למלך וזאת מתייחסת לדוד באהבה אלא בלעג ובוז. היא רואה את התנהגותו כבלתי רא
דוד בבו היא מטיחה שבניגוד לאביה ששמר על כבודו. לכן מתפתח בין מיכל לדוד וויכוח מר 

 ודוד עונה לה בדברים קשים. ,עלבון
 


