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פרק ב' ( - )2חטאי בני עלי
ר' דוד סבתו
סיפור גדילתו של שמואל מתחיל באמצע פרק ב' ,לאחר תפילת חנה ,כאשר חנה נעלמת מהתמונה
וכנגדה עולה שמואל .תהליך הפיכתו של שמואל לנביא מתפרס עד סוף פרק ג' ,ופרק ד' מהווה
השלמה לפרקים ב'-ג' .מה נושא הפסוקים? אמנם ,פרק ב' פסוק י"א עוסק בשמואל ,אך פסוקים י"ב-
י"ז כבר עוברים לבני עלי ומיד לאחר מכן חוזרים לשמואל ,וחוזר חלילה .נמצא ,שלפנינו מבנה מורכב
שעוסק בשני נושאים בצורה סינכרונית .הפסוקים מתארים את הקורה לשמואל ,ובמקביל מתארים את
מה שקורה עם בני עלי.
נציג את מבנה הפסוקים:
 .1פרק ב' פסוק י"א " -והנער היה משרת".
 .2פרק ב' פסוקים י"ב-י"ז  -חטאי בני עלי.
 .3פרק ב' פסוקים י"ח-כ"א " -ושמואל משרת את פני ה'."...
 .4פרק ב' פסוקים כ"ב-כ"ה  -השמועה ששומע עלי על בניו.
 .5פרק ב' פסוק כ"ו " -והנער שמואל הולך וגדל וטוב."...
 .6פרק ב' פסוקים כ"ז-ל"ו  -תוכחת איש הא-להים לעלי.
 .7פרק ג'  -נבואת שמואל על בני עלי.
ניתן לראות שהנושא המרכזי הוא בני עלי ,ואזכורים על שמואל משובצים במהלך הסיפור .נתבונן
בחלקו השני של פרק ב' [יא-לו]:

(יא) ַו ֵּטלְֶך אֶ לְ קָ נָה הָ ָרמָ תָ ה עַ ל בֵּ ית ֹו וְ הַ מַעַ ר הָ יָה ְמשָ ֵּרת אֶ ת ה' אֶ ת פְ נֵּי עֵּ לִ י הַ כֹ הֵּ ן( :יב) ובְ נֵּי
ומ ְשפַ ט הַ כֹ ֲהנִים אֶ ת הָ עָ ם כָל אִ יש זֹבֵּ חַ זֶבַ ח ובָ א נַעַ ר
עֵּ לִ י בְ נֵּי בְ לִ טָעַ ל ֹלא י ְָדעו אֶ ת ה'( :יג) ִ
הַ כֹ הֵּ ן כְ בַ שֵּ ל הַ בָ שָ ר וְ הַ םַ זְ לֵּג ְשֹלש הַ ִש ַמיִם בְ יָדוֹ( :יד) וְ הִ כָה בַ כִ טוֹר א ֹו בַ דוד א ֹו בַ קַ לַחַ ת א ֹו
בַ פָ רור כֹ ל אֲשֶ ר ַי ֲעלֶה הַ םַ זְ לֵּג יִקַ ח הַ כֹ הֵּ ן ב ֹו ָככָה ַיעֲשו לְ כָל י ְִש ָראֵּ ל הַ בָ אִ ים שָ ם בְ ִשֹלה( :טו)
גַם בְ טֶ ֶרם י ְַק ִטרון אֶ ת הַ חֵּ לֶב ובָ א נַעַ ר הַ כֹ הֵּ ן וְ ָאמַ ר לָאִ יש הַ זֹבֵּ חַ תְ נָה בָ שָ ר לִ צְ לוֹת לַכֹ הֵּ ן וְ ֹלא
יִקַ ח ִמ ְםָך בָ שָ ר ְמבֺשָ ל כִ י אִ ם חָ י( :טז) ַוטֹאמֶ ר אֵּ לָיו הָ אִ יש קַ חֵּ ר י ְַק ִטירון כַטוֹם הַ חֵּ לֶב וְ קַ ח לְ ָך
ַכאֲשֶ ר תְ אַ וֶה נַפְ שֶ ָך וְ ָאמַ ר לו ֹלא כִ י עַ תָ ה תִ תֵּ ן וְ אִ ם ֹלא לָקַ ְחתִ י בְ חָ זְ קָ ה( :יז) וַתְ הִ י חַ חַ את
ושמואֵּ ל ְמשָ ֵּרת אֶ ת פְ נֵּי
הַ מְעָ ִרים גְ ד ֹולָה ְמאֹ ד אֶ ת פְ נֵּי ה' כִ י ִנאֲצו הָ ֲאנ ִָשים אֵּ ת ִמנְחַ ת ה'( :יח) ְ
ומעִ יל קָ טֹן תַ עֲשֶ ה ל ֹו אִ ם ֹו וְ הַ עַ לְ תָ ה ל ֹו ִמט ִָמים י ִָמימָ ה בַ עֲלוֹתָ ה
ה' נַעַ ר חָ גור אֵּ פוֹד בָ ד( :יט) ְ
אֶ ת אִ ישָ ה לִ זְ בֹחַ אֶ ת זֶבַ ח הַ ט ִָמים( :כ) ובֵּ ַרְך עֵּ לִ י אֶ ת אֶ לְ קָ נָה וְ אֶ ת אִ ְשת ֹו וְ ָאמַ ר יָשֵּ ם ה' לְ ָך ז ֶַרע
ִמן הָ אִ שָ ה הַ זֹאת תַ חַ ת הַ ְשאֵּ לָה אֲשֶ ר שָ ַאל לַה' וְ הָ לְ כו לִ ְמקֹ מוֹ(:כא) כִ י פָ קַ ד ה' אֶ ת חַ מָה וַתַ הַ ר
ושתֵּ י בָ נוֹת וַטִ גְ ַדל הַ מַעַ ר ְשמואֵּ ל עִ ם ה' :ס (כב) וְ עֵּ לִ י זָקֵּ ן ְמאֹ ד וְ שָ מַ ע אֵּ ת
וַתֵּ לֶד ְשֹלשָ ה בָ נִים ְ
כָל אֲשֶ ר ַיעֲשון בָ נָיו לְ כָל י ְִש ָראֵּ ל וְ אֵּ ת אֲשֶ ר י ְִשכְ בון אֶ ת הַ מ ִָשים הַ צֹבְ אוֹת פֶ תַ ח אֹ הֶ ל מוֹעֵּ ד:
(כג) ַוטֹאמֶ ר לָהֶ ם לָםָ ה תַ עֲשון כ ְַדבָ ִרים הָ אֵּ לֶה אֲשֶ ר ָאנֹ כִ י שֹמֵּ עַ אֶ ת ִדבְ ֵּריכֶם ָרעִ ים מֵּ אֵּ ת כָל
הָ עָ ם אֵּ לֶה( :כד) ַאל בָ נָי כִ י לוֹא טוֹבָ ה הַ ְשמֺ עָ ה אֲשֶ ר ָאנֹ כִ י שֹמֵּ עַ מַ עֲבִ ִרים עַ ם ה'( :כה) אִ ם
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ֶיחֱטָ א אִ יש לְ אִ יש ופִ לְ ל ֹו אֱֹלהִ ים וְ אִ ם לַה' ֶיחֱטָ א אִ יש ִמי יִתְ פַ לֶל ל ֹו וְ ֹלא י ְִש ְמעו לְ קוֹל אֲבִ יהֶ ם
כִ י חָ פֵּ ץ ה' ַלה ֲִמיתָ ם( :כו) וְ הַ מַעַ ר ְשמואֵּ ל ֹהלְֵּך וְ ג ֵָּדל וָטוֹב גַם עִ ם ה' וְ גַם עִ ם ֲאנ ִָשים :ס
(כז) ַו ָטבֹא אִ יש ֱא ֹלהִ ים אֶ ל עֵּ לִ י ַוטֹאמֶ ר אֵּ לָיו כֹ ה ָאמַ ר ה' ֲהנִגְ ֹלה נִגְ לֵּיתִ י אֶ ל בֵּ ית ָאבִ יָך בִ הְ יוֹתָ ם
בְ ִמצְ ַריִם לְ בֵּ ית פַ ְרעֹ ה( :כח) ובָ חֹ ר אֹ ת ֹו ִמכָל ִשבְ טֵּ י י ְִש ָראֵּ ל לִ י לְ כֹ הֵּ ן ַלעֲלוֹת עַ ל ִמזְ בְ ִחי
לְ הַ ְק ִטיר ְקט ֶֹרת לָשֵּ את אֵּ פוֹד לְ פָ נָי ָואֶ תְ נָה לְ בֵּ ית ָאבִ יָך אֶ ת כָל אִ שֵּ י בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל( :כט) לָםָ ה
אשית כָל
תִ בְ עֲטו בְ זִ בְ ִחי ובְ ִמנְחָ תִ י אֲשֶ ר צִ וִ יתִ י מָ עוֹן וַתְ כַבֵּ ד אֶ ת בָ נֶיָך ִמםֶ מִי לְ הַ בְ ִרי ֲאכֶם מֵּ ֵּר ִ
ִמנְחַ ת י ְִש ָראֵּ ל לְ עַ ִםי( :ל) ָלכֵּן ְנאֺם ה' אֱֹלהֵּ י י ְִש ָראֵּ ל ָאמוֹר ָאמַ ְרתִ י בֵּ יתְ ָך ובֵּ ית ָאבִ יָך יִתְ הַ לְ כו
לְ פָ נַי עַ ד ע ֹולָם וְ עַ תָ ה ְנאֺם ה' חָ לִ ילָה לִ י כִ י ְמכַבְ ַדי ֲאכַבֵּ ד ו ֹבזַי יֵּקָ לו( :לא) הִ מֵּה י ִָמים בָ אִ ים
וְ ג ַָדעְ תִ י אֶ ת זְ ֹרעֲָך וְ אֶ ת זְ רֹעַ בֵּ ית ָאבִ יָך ִמהְ יוֹת זָקֵּ ן בְ בֵּ יתֶ ָך( :לב) וְ הִ בַ ְטתָ צַ ר מָ עוֹן בְ כֹ ל אֲשֶ ר
ֵּיטיב אֶ ת י ְִש ָראֵּ ל וְ ֹלא יִהְ יֶה זָקֵּ ן בְ בֵּ יתְ ָך כָל הַ ט ִָמים( :לג) וְ ִאיש ֹלא ַאכְ ִרית לְ ָך מֵּ עִ ם ִמזְ בְ ִחי
י ִ
לְ כַלוֹת אֶ ת עֵּ ינֶיָך וְ ַלא ֲִדיב אֶ ת נַפְ שֶ ָך וְ כָל מַ ְרבִ ית בֵּ יתְ ָך יָמותו ֲא ָנ ִשים( :לד) וְ זֶה לְ ָך הָ אוֹת אֲשֶ ר
ָיבֹא אֶ ל ְשנֵּי בָ נֶיָך אֶ ל חָ פְ נִי ופִ ינְחָ ס בְ יוֹם אֶ חָ ד יָמותו ְשנֵּיהֶ ם( :לה) ַוה ֲִקימֹ תִ י לִ י כֹ הֵּ ן ֶנאֱמָ ן
יחי כָל הַ ט ִָמים( :לו)
ַכאֲשֶ ר בִ לְ בָ בִ י ובְ נַפְ ִשי ַיעֲשֶ ה ובָ נִיתִ י ל ֹו בַ יִת ֶנאֱמָ ן וְ הִ תְ הַ לְֵּך לִ פְ נֵּי ְמ ִש ִ
וְ הָ יָה כָל הַ מוֹתָ ר בְ בֵּ יתְ ָך יָבוֹא לְ הִ ְשתַ ֲחוֹת ל ֹו ַלאֲגו ַֹרת כֶסֶ ף וְ כִ כַר לָחֶ ם וְ ָאמַ ר סְ פָ חֵּ נִי נָא אֶ ל
ַאחַ ת הַ כְ הֺמוֹת ֶלאֱכֹ ל פַ ת לָחֶ ם :ס
אם בפרק הקודם התמונה שעולה לפני השטח על המתרחש בשילה הייתה פסטורלית ויפה ,בפרקנו
אנו נפגשים בעומק הריקבון שמתפשט במשכן שילה.
"ו ְהַ מַעַ ר הָ י ָה מְ שָ ֵרת אֶ ת ה' אֶ ת פְ נֵי עֵ לִי הַ כ ֹהֵ ן"  -את מי הנער משרת? את ה' או את פני עלי הכהן?
בפשטות ,משמעות הפסוק היא שבאמצעות שירות פני עלי הכהן הנער משרת את ה' .אופן הלימוד של
שירות ה' ,נלמד על ידי השירות לפני עלי הכהן .שמואל הוא מעין חניך של עלי ,וביטוי מובהק לזה מצוי
בפרק ג'.
שמואל הוקדש לנזירות .לנזיר יש מעמד קרוב לכהן ,ואפילו לכהן גדול ,אך לזמן מוגבל .כנראה שנוהג
היה בישראל שיש קשר מסויים בין הנביא לנזיר ,וככל הנראה היה קשר למקדש .הנער הוקדש לשירות
במקדש אף על פי שלא היה כהן .כל הסיפור מעמת בין שמואל לבני עלי .שניהם משרתים את פני ה',
האחד משרת את פני ה' מכח הנדר ומכח התפילה של אמו והשניים משרתים את פני ה' מכח הייחוס.
לשניהם תפקיד דומה ,אך ההתייחסות השונה של כל אחד מהם לתפקיד יוצרת את המתח שעומד
בבסיס הסיפור.
"ו ְבנֵי עֵ לִי ְבנֵי ְב ִלטָעַ ל ֹלא י ָדְ עו אֶ ת ה'"  -פסוק זה מקדים את כל מה שיתואר בהמשך .שמואל ובני עלי
קשורים שניהם לעלי ,אלא ששמואל משרת את פני ה' ובני עלי הם בני בליעל (משחק מילים עם
האותיות 'עלי') .דווקא בני עלי מתנהגים בצורה הפוכה לגמרי .הביטוי 'בליעל' נזכר כבר בספר שמואל:
"ַאל תִ תֵ ן אֶ ת אֲ מָ תְ ָך לִפְ נֵי בַת ְב ִלטָעַ ל" [א ,טז] .עלי ראה באימו של שמואל בת בליעל ,דהיינו שהוא חשב
שהיא פועלת שלא כשורה ,במובן זה שהיא מחללת את הקודש בשכרותה (לפי דעתו) .מנגד ,בניו של
עלי הם הבני בליעל האמיתיים .הוא רואה אישה כשרה כבת בליעל ,אך אינו רואה שבניו הם בני
בליעל' .ידעו את ה'' פירושה גם קרבה וידיעת דרכיו ,במיוחד מכח תפקידם ככהנים ,אך גם יש לה
ָָארץ ִכי בְאֵ לֶה חָ פַ צְתִ י נְאֺ ם ה'"
פירוש מוסרי " -הַ שְ כֵל וְי ָד ֹעַ אֹותִ י כִי אֲ נִי ה' ע ֹשֶ ה חֶ סֶ ד מִ שְ פָ ט וצְדָ קָ ה ב ֶ
[ירמיהו ט ,כג].
בפסוקים י"ג-י"ד הספר מתאר מה אוכלים הכהנים ,וזה החטא הראשון ,ובפסוק ט"ו מתואר החטא
שני .פסוק ט"ו פותח במילה 'גם'  -דהיינו שהחטא איננו רק במה שהם אוכלים ,אלא קשור גם לשאלה
מתי הם אוכלים.
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"ומִ שְ פַ ט הַ כ ֹהֲ נִים אֶ ת הָ עָ ם כָל אִ יש זֹבֵחַ ֶזבַח ובָא נַעַ ר הַ כ ֹהֵ ן ְכבַשֵ ל הַ בָשָ ר ו ְהַ םַ ְזלֵג שְ ֹלש הַ שִ מַי ִם ְבי ָדֹו:
ו ְהִ כָה ַבכִטֹור אֹו ַבדוד אֹו בַקַ לַחַ ת אֹו בַפָ רור כ ֹל אֲ שֶ ר י ַעֲ לֶה הַ םַ ְזלֵג י ִקַ ח הַ כ ֹהֵ ן בֹו ָככָה י ַעֲ שו ְלכָל י ִשְ ָראֵ ל
הַ בָאִ ים שָ ם בְשִ ֹלה"  -לכאורה מתואר כאן חוק ,ואם זה חוק לכאורה זה דבר טוב' .משפט הכהנים'
מופיע בספר דברים" :וְזֶה י ִהְ י ֶה מִ שְ פַ ט הַ כ ֹהֲ נִים מֵ אֵ ת הָ עָ ם מֵ אֵ ת זֹבְחֵ י הַ ֶזבַח אִ ם שֹור אִ ם שֶ ה וְנָתַ ן לַכ ֹהֵ ן
הַ זְר ֹעַ ו ְהַ לְחָ יַי ִם ו ְהַ קֵ בָה" [יח ,ג] .בספר דברים נאמר שהכהנים מקבלים זרוע ,לחיים וקיבה ,ואילו בני עלי
לוקחים את כל מה שהם רוצים .פסוקים אלו ממש מקבילים ,כמעט אותם המילים ,אך יש הבדל קטן
ומשמעותי ,בספר דברים נאמר" :מאת העם מאת זובחי הזבח ...ונתן - "...כלומר הכהן מקבל ,ואילו
בספר שמואל מתואר" :את העם ...יקח הכהן - "...הכהנים לא באים כמקבלים אלא כלוקחים בזרוע.
אופי הלקיחה המתואר בפסוק י"ד הוא גס ואלים.
ר' יוסף קרא כותב שהם הניחו את המשפט הכתוב בתורה ולקחו להם משפט זה ,עשו דין לעצמם.
רש"י מפרש בכיוון דומה מבלי להזכיר את הנאמר בספר דברים ,וכך לשונו" :הם קבעו להם חק זה
ולהם לא היה לנחל כי אם חזה ושוק של שלמים" .ל'משפט' בתנ"ך שני מובנים גם חוק וגם מנהג .זה
המשחק בין החוק הראוי לבין המנהג שנהגו הכהנים ,לא רק בתוכן אלא גם בצורה.
"גַם בְטֶ ֶרם י ַקְ טִ רון אֶ ת הַ חֵ לֶב ובָא נַעַ ר הַ כ ֹהֵ ן ו ְָאמַ ר לָאִ יש הַ זֹבֵחַ תְ נָה בָשָ ר ִלצְלֹות לַכ ֹהֵ ן ו ְֹלא י ִקַ ח מִ םְ ָך
בָשָ ר מְ בֺשָ ל כִי אִ ם חָ י"  -מבחינה הלכתית ,מקטירים תחילה את החלב ורק אחר כך מותר לכהן לאכול
משולחן גבוה .אין זה רק עניין של תזמון" .תנה בשר לצלות לכהן"  -אין לו זמן לחכות לבשר המבושל,
רעבתנות שגורמת להם לעבור על איסור חמור .בניגוד לחטא הראשון ,בחטא זה מתואר ויכוח" :ו ַט ֹאמֶ ר
אֵ לָיו הָ אִ יש קַ חֵ ר י ַקְ טִ ירון כַטֹום הַ חֵ לֶב ו ְקַ ח לְָך כַאֲ שֶ ר תְ אַ וֶה נַפְ שֶ ָך ו ְָאמַ ר לו ֹלא כִי עַ תָ ה תִ תֵ ן ו ְאִ ם ֹלא
לָקַ חְ תִ י בְחָ זְקָ ה"  -האיש מתחנן שהכהן יחכה ,אך הכהן דוחה אותו ואומר" :כי עתה תתן ואם לא
לקחתי בחזקה" .אין כאן טעות .התפקידים מתהפכים  -המצב התקין הוא שהכהנים אמונים על תורת
המקדש ,ואילו כאן האדם הפשוט מתחנן שהכהן ישמור על חוקי המקדש .האדם הפשוט רוצה שישמרו
על החוק ,משום שהביא קרבן לצורך גבוה ,ולא בשביל הכהן .הכהן מחלל את הקרבן ובעקבות מעשיו
הקרבן לא ירצה .הכהן אוכל משולחן גבוה ,אך כשאוכל שלא כדין ,הקרבן לא מילא את תפקידו.
האכילה היא בין השאר אחד הדברים המכפרים " -כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים" [ספרא שמיני א,
ב].
הביטויים 'קח' ו'תן' מופיעים גם בפסקה השניה .לכאורה ,הנער הכהן מבקש שיתן ,ולכאורה זה טוב.
מנגד ,האיש מתחנן שהוא יקח ,רק לאחר שיקטיר את החלב .תשובת הכהן היא שהוא יתן ואם לא
יקח .במילים אחרות ,גם הנתינה הופכת ללקיחה בעקבות האלימות של הבקשה.
מעבר לחוק ולהלכה ,ומעבר לרעבתנות ולתאוותנות ,יש חטא עמוק יותר" .ו ַתְ הִ י חַ חַ את הַ מְעָ ִרים גְדֹולָה
מְ א ֹד אֶ ת פְ נֵי ה' כִי נִאֲ צו הָ אֲ נָשִ ים אֵ ת מִ נְחַ ת ה'"  -שמואל משרת את פני ה' ,ואילו הם חוטאים את פני
ה'' .נאצו' במובן של חילול וביזוי .על מנת להבין את החומרה ,צריך להבין ששני המעשים אינם רק
עבירות ספציפיות .למה הכהן מקבל חלק מסויים ובתזמון מסויים? שני הדינים מבטאים תפיסה ביחס
לקרבן ,שהכהן אינו בעל הבית על הקרבן אלא אוכל משולחן גבוה .כאשר הכהן מקבל מתנה מה'
פירושה שהוא משרת את ה' ,אך כשהוא לוקח בשעה שרוצה פירוש הדבר שהוא בעל הבית על
המקדש .בשני החטאים בני עלי מבטאים תחושת בעלות" .לא ידעו את ה'" לא ידעו שהוא בעל הבית
במקדש .הם מנצלים את העם על מנת למקסם את רווחיהם האישיים.
ההמשך הישיר של חטאי בני עלי נמצא בפסוק כ"ב ,אך התנ"ך עובר במעבר חד לשמואל" :ושְ מואֵ ל
מְ שָ ֵרת אֶ ת פְ נֵי ה' נַעַ ר חָ גור אֵ פֹוד בָד" .יש לשים לב להבדלים בין פסוק זה לפסוק י"א" :ו ְהַ מַעַ ר הָ י ָה
מְ שָ ֵרת אֶ ת ה' אֶ ת פְ נֵי עֵ לִי הַ כ ֹהֵ ן" .ראשית ,לשמואל יש שם ,יש לו זהות עצמאית .שנית ,נתבונן בתיאור
של המעשה  -בפסוק י"א מתואר שמשרת את פני עלי ,בניגוד לבני עלי שאינם לומדים מעלי .בפסוק
י"ח ,שמואל משרת את פני ה' כנגד בני עלי שמנאצים את פני ה'" .נער חגור אפוד בד"  -לכאורה ,אפוד
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הוא מבגדי כהונה ,מה נער עושה עם אפוד? אפוד בד אינו בגד של כהן ,גם דוד לבש אפוד בד .ככל
הנראה אפוד בד הוא בגד שירות שאינו של כהנים .נמצא ,שהם הכהנים הרשמיים ושמואל לובש בגד
כהונה שאינו רשמי ,שמואל הוא משרת לא רשמי .הכתוב מוסיף" :ומְ עִ יל קָ ט ֹן תַ עֲ שֶ ה לֹו אִ םֹו" .גם לכהן
יש מעיל .כנגד שני בגדי הכהונה ,גם לשמואל יש שני בגדים ,אך המעיל נעשה על ידי אימו .פסוקים
אלו מתארים איזה סוג משרת הוא שמואל .שמואל הוא משרת מכח ההתנדבות ,ולכן שירותו שונה
מהותית .בני עלי מרגישים בעלי הבית משום שירשו את התפקיד ,אך הנער שמקבל מאימו מעיל קטון
ושיש לו אפוד בד הוא משרת הרבה יותר נאמן.
"ומְ עִ יל קָ ט ֹן תַ עֲ שֶ ה לֹו אִ םֹו ו ְהַ עַ לְתָ ה לֹו מִ טָמִ ים י ָמִ ימָ ה בַעֲ לֹותָ ה אֶ ת אִ ישָ ה ִלזְב ֹחַ אֶ ת ֶזבַח הַ טָמִ ים"  -כל
שנה אימו עולה .כאשר אביו עולה לזבוח את זבח הימים ,היא עולה כדי להעלות את המעיל הקטון.
פסוק זה מתאר את המורכבות  -מחד אימו השאירה אותו במקדש ,ומאידך היא מכינה לו מעיל .מצד
שלישי  ,מעיל זה הוא מעיל שירות .המעיל מסמל את אהבתה של חנה כאם וכן את תקוותה ושאיפתה
שיהיה משרת את ה' .שמואל משרת את פני עלי ,אך יונק את אווירת השירות מהמעיל שאימו הכינה
לו .המעיל הופך לסימן הזיהוי של שמואל ,גם כאשר שאול מחזיק בכנף הבגד והוא נקרע ,וגם כאשר
עולה באוב " -אִ יש זָקֵ ן עֹלֶה ו ְהוא ע ֹטֶ ה מְ עִ יל" [שמואל א כח ,יד].
"וַטִגְדַ ל הַ מַעַ ר שְ מואֵ ל עִ ם ה'"  -שמואל גדל מדי שנה שנה .הכתוב מדגיש קרבה יותר גדולה ,לא רק
"את פני ה'" אלא "עם ה'" .הגדילה של שמואל עם ה' עומדת בניגוד לחטאת הנערים שהיא גדולה
מאוד את פני ה'.
"ו ְעֵ לִי זָקֵ ן מְ א ֹד ו ְשָ מַ ע אֵ ת כָל אֲ שֶ ר י ַעֲ שון ָבנָיו ְלכָל י ִשְ ָראֵ ל ו ְאֵ ת אֲ שֶ ר י ִשְ כְבון אֶ ת הַ מָשִ ים הַ צ ֹבְאֹות פֶ תַ ח
א ֹהֶ ל מֹועֵ ד"  -הזקנה של עלי רלוונטית בגלל שעוד מעט עוברת ההנהגה לבניו ועל כן הוא מוכיח אותם.
סיבה נוספת היא שעלי רק שומע ואינו רואה ,כפי שכתוב בפרק ד' שאינו יכול לראות .ה'מצודת דוד'
מפרש " :אמר זה להצדיק מעט את עלי על מה שלא היה מייסר את בניו כי בעבור שהזקין ותש כחו לא
היה יכול לייסרם מעתה".
הכתוב מתאר חטא אחר שלא נזכר קודם לכן .המדרש אומר שלא חטאו בחטא זה ,אלא שהשהו את
קיניהן של הנשים .אך הפשט הוא שמדובר בחטא עריות .ביטוי זה קשה מסיבה נוספת " -צובאות
פתח אוהל מועד" .אהל מועד מחזיר אותנו למשכן במדבר ולכאורה לא שייך למשכן שילה .פסוק זה
מזכיר פסוק אחר" :וַטַעַ ש אֵ ת הַ כִטֹור נְח ֹשֶ ת ו ְאֵ ת כַמֹו נְח ֹשֶ ת בְמַ ְרא ֹת הַ צֹבְא ֹת אֲ שֶ ר ָצבְאו פֶתַ ח א ֹהֶ ל מֹועֵ ד"
[שמות לח ,ח]  .כנראה שהנשים הצובאות הן נשים שבאו לעבוד את ה' ,בצורה כזו או אחרת ,כמו חנה.
נמצא ,שלא זו בלבד שבני עלי מנצלים את העם מצד הקרבנות ,אלא גם מנצלים את הנשים שבאות
לעבוד את א-להים .מורים רוחניים ובעלי סמכות דתית מנצלים את הנשים התמימות שבאות לעבוד
את ה' בקדושה ובטהרה ,ואת רצון הקירבה שלהן לצרכיהם.
"ו ַט ֹאמֶ ר לָהֶ ם לָםָ ה תַ עֲ שון כַדְ ב ִָרים הָ אֵ לֶה אֲ שֶ ר ָאנֹכִי ש ֹמֵ עַ אֶ ת דִ ב ְֵריכֶם ָרעִ ים מֵ אֵ ת כָל הָ עָ ם אֵ לֶהַ :אל ָבנ ָי
כִי לֹוא טֹובָה הַ שְ מֺ עָ ה אֲ שֶ ר ָאנ ֹכִי ש ֹמֵ עַ מַ עֲ ב ִִרים עַ ם ה'"  -יש כאן תוכחה בלשון רכה ' -בני' 'למה
תעשון' ,וכנראה שזו הסיבה שהם אינם שומעים בקולו .עלי שומע שמועה אבל לעומת זאת ,בניו אינם
שומעים בקולו.
"אִ ם י ֶחֱ טָ א אִ יש לְאִ יש ופִ לְלֹו אֱ ֹלהִ ים ו ְאִ ם לַה' י ֶחֱ טָ א אִ יש מִ י י ִתְ פַ לֶל לֹו ו ְֹלא י ִשְ מְ עו ְלקֹול אֲ בִיהֶ ם כִי חָ פֵ ץ ה'
לַהֲ מִ יתָ ם"  -הפירוש המקובל במפרשים הוא שעלי משווה בין שני סוגי חטאים ,בין חטא האדם למקום
לבין חטא האדם לחברו' .אלהים' כנראה שהכוונה היא שופט ,בניגוד לה' שמופיע בצלע השניה,
"ופללו" כמו "וְנָתַ ן בִפְ ִללִים" [שמות כא ,כב] .אם אדם חוטא לחברו הדיין יכול להשית עליו עונש שיכפר
לו ,אך אם יחטא לה' מי ישפוט ומי יכפר לו על החטא? הפסוק בשרשו מבטא את תפיסתו הדתית של
עלי .התפיסה ההלכתית היא בדיוק הפוך ,יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום אך אינו
מכפר על עבירות שבין אדם לחברו .הבעיה של עלי היא שבניו חוטאים לה' .התפיסה המתוארת היא

4

 כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה  -מעלה אדומים

פרקי שמואל  -סוכם ע"י תלמידים

של יראה גדולה ,תפיסה שלא משאירה מקום לתפילה " -מי יתפלל לו" .תפיסה זו משתלבת עם
התפיסה שהוצגה כבר בפרק א'  .עלי לא מכיר את מושג התפילה ,ודווקא חנה מייצגת את מושג
התפילה .תפיסה זו באה על חשבון הרגישות לאנשים .הוא חרד יותר לחילול המקדש מאשר לאישה
אומללה .עיוות זה מתואר גם בפרק זה ,זה שורש הבעיה" .מי יתפלל לו"  -למרות שבני עלי סוטים
באופן חמור מאבא שלהם ,גם עלי מייצג תפיסה בעייתית שהתפתחה במשכן שילה ,של יחסים לא
נכונים בין התחום של בין אדם למקום לבין התחום של בין אדם לחברו ,וכן של יראה גדולה שאין בה
מקום לתפילה.
"ו ְהַ מַעַ ר שְ מואֵ ל הֹלְֵך וְגָדֵ ל ו ָטֹוב גַם עִ ם ה' וְגַם עִ ם אֲ נָשִ ים"  -על שמואל נאמר 'טוב' כנגד 'לא טובה
השמועה' שנשמעת על בני עלי' .גם עם ה' וגם עם אנשים'  -שמואל יודע לשלב את שני העולמות יחד,
אין הוא מפריד בין 'בין אדם למקום' לבין 'בין אדם לחברו' .זו ראשיתה של ההבחנה וההתפתחות
השונה שבין שמואל לבין עלי ובניו ,שתוצאותיה יתגלו בפרק הבא.
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