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 חטאי בני עלי -( 2פרק ב' )

 ר' דוד סבתו

 

, לאחר תפילת חנה, כאשר חנה נעלמת מהתמונה 'סיפור גדילתו של שמואל מתחיל באמצע פרק ב

מהווה  'פרק דו ,'ג וכנגדה עולה שמואל. תהליך הפיכתו של שמואל לנביא מתפרס עד סוף פרק

-ב"א עוסק בשמואל, אך פסוקים י"פסוק י '. מה נושא הפסוקים? אמנם, פרק ב'ג-'השלמה לפרקים ב

ז כבר עוברים לבני עלי ומיד לאחר מכן חוזרים לשמואל, וחוזר חלילה. נמצא, שלפנינו מבנה מורכב "י

את  יםשמואל, ובמקביל מתארקורה להשעוסק בשני נושאים בצורה סינכרונית. הפסוקים מתארים את 

 שקורה עם בני עלי.מה 

 מבנה הפסוקים:נציג את 
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נתבונן  הנושא המרכזי הוא בני עלי, ואזכורים על שמואל משובצים במהלך הסיפור.ניתן לראות ש

 :לו[-]יאבחלקו השני של פרק ב' 

ֶלְך ֶאְלקָ  ן:)יא( ַוטֵּ ִלי ַהֹכהֵּ ת ֶאת ה' ֶאת ְפנֵּי עֵּ יתֹו ְוַהַמַער ָהָיה ְמָשרֵּ )יב( וְבנֵּי  ָנה ָהָרָמָתה ַעל בֵּ

ִלי ְבנֵּי ְבִלָטַעל ֹלא ָיְדעו ֶאת ה': ַח ֶזַבח וָבא ַנַער  עֵּ )יג( וִמְשַפט ַהֹכֲהִנים ֶאת ָהָעם ָכל ִאיש ֹזבֵּ

ל ַהָבָשר  ן ְכַבשֵּ ג ְשֹלש  ַהִשַמִים ְבָידֹו:ַהֹכהֵּ )יד( ְוִהָכה ַבִכטֹור אֹו ַבדוד אֹו ַבַקַלַחת אֹו  ְוַהַםְזלֵּ

ל ַהָבִאים ָשם ְבִשֹלה: ן בֹו ָכָכה ַיֲעשו ְלָכל ִיְשָראֵּ ג ִיַקח ַהֹכהֵּ )טו(  ַבָפרור ֹכל ֲאֶשר ַיֲעֶלה ַהַםְזלֵּ

ן ְוֹלא   ַגם ְבֶטֶרם ַיְקִטרון ֶאת ַח ְתָנה ָבָשר ִלְצלֹות ַלֹכהֵּ ן ְוָאַמר ָלִאיש ַהֹזבֵּ ֶלב וָבא ַנַער ַהֹכהֵּ ַהחֵּ

ֶלב ְוַקח ְלָך  ִיַקח ִמְםָך ָבָשר ְמֺבָשל ִכי ִאם ָחי: ר ַיְקִטירון ַכטֹום ַהחֵּ ָליו ָהִאיש ַקחֵּ )טז( ַוֹטאֶמר אֵּ

ן ְוִאם ֹלא ָלַקְחִתי ְבָחְזָקה: ַכֲאֶשר ְתַאֶוה ַנְפֶשָך ְוָאַמר )יז( ַוְתִהי ַחַחאת  לו ֹלא ִכי ַעָתה ִתתֵּ

ת ִמְנַחת ה': ת ֶאת ְפנֵּי  ַהְמָעִרים ְגדֹוָלה ְמֹאד ֶאת ְפנֵּי ה' ִכי ִנֲאצו ָהֲאָנִשים אֵּ ל ְמָשרֵּ )יח( וְשמואֵּ

פֹוד ָבד: ה לֹו ִאםֹו ְוַהַעְלָתה לֹו ִמָטִמים ָיִמיָמה ַבֲעלֹוָתה )יט( וְמִעיל ָקֹטן ַתֲעשֶ  ה' ַנַער ָחגור אֵּ

ם ה' ְלָך ֶזַרע  ֶאת ִאיָשה ִלְזֹבַח ֶאת ֶזַבח ַהָטִמים: ִלי ֶאת ֶאְלָקָנה ְוֶאת ִאְשתֹו ְוָאַמר ָישֵּ ַרְך עֵּ )כ( ובֵּ

ָלה ֲאֶשר ָשַאל ַלה' ְוָהְלכו  ִלְמֹקמֹו:)כא( ִכי ָפַקד ה' ֶאת ַחָמה ַוַתַהר ִמן ָהִאָשה ַהֹזאת ַתַחת ַהְשאֵּ

ל ִעם ה': ס י ָבנֹות ַוִטְגַדל ַהַמַער ְשמואֵּ ֶלד ְשֹלָשה ָבִנים וְשתֵּ ת  ַותֵּ ן ְמֹאד ְוָשַמע אֵּ ִלי ָזקֵּ )כב( ְועֵּ

ת ֲאֶשר ִיְשְכבון ֶאת ַהָמִש  ל ְואֵּ ד:ָכל ֲאֶשר ַיֲעשון ָבָניו ְלָכל ִיְשָראֵּ  ים ַהֹצְבאֹות ֶפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ

ת ָכל  אֵּ יֶכם ָרִעים מֵּ ַע ֶאת ִדְברֵּ ֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹשמֵּ )כג( ַוֹטאֶמר ָלֶהם ָלָםה ַתֲעשון ַכְדָבִרים ָהאֵּ

ֶלה: ַע ַמֲעִבִרים ַעם ה': ָהָעם אֵּ ה( ִאם )כ )כד( ַאל ָבָני ִכי לֹוא טֹוָבה ַהְשֺמָעה ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹשמֵּ
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ֶיֱחָטא ִאיש ְלִאיש וִפְללֹו ֱאֹלִהים ְוִאם ַלה' ֶיֱחָטא ִאיש ִמי ִיְתַפֶלל לֹו ְוֹלא ִיְשְמעו ְלקֹול ֲאִביֶהם 

ץ ה' ַלֲהִמיָתם: ל ָוטֹוב ַגם ִעם ה' ְוַגם ִעם ֲאָנִשים: ס ִכי ָחפֵּ ְך ְוָגדֵּ ל ֹהלֵּ  )כו( ְוַהַמַער ְשמואֵּ

ית ָאִביָך ִבְהיֹוָתם )כז( ַוָטֹבא ִאיש אֱ  יִתי ֶאל בֵּ ָליו ֹכה ָאַמר ה' ֲהִנְגֹלה ִנְגלֵּ ִלי ַוֹטאֶמר אֵּ ֹלִהים ֶאל עֵּ

ית ַפְרֹעה: ן ַלֲעלֹות ַעל ִמְזְבִחי  ְבִמְצַרִים ְלבֵּ ל ִלי ְלֹכהֵּ י ִיְשָראֵּ )כח( וָבֹחר ֹאתֹו ִמָכל ִשְבטֵּ

פֹוד ְלָפָני וָ  את אֵּ ל:ְלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ָלשֵּ י ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ית ָאִביָך ֶאת ָכל ִאשֵּ )כט( ָלָםה  ֶאְתָנה ְלבֵּ

אִשית ָכל  רֵּ ד ֶאת ָבֶניָך ִמֶםִמי ְלַהְבִריֲאֶכם מֵּ ִתְבֲעטו ְבִזְבִחי וְבִמְנָחִתי ֲאֶשר ִצִויִתי ָמעֹון ַוְתַכבֵּ

ל ְלַעִםי: י ִיְש  ִמְנַחת ִיְשָראֵּ ן ְנֺאם ה' ֱאֹלהֵּ ית ָאִביָך ִיְתַהְלכו )ל( ָלכֵּ יְתָך ובֵּ ל ָאמֹור ָאַמְרִתי בֵּ ָראֵּ

ד וֹבַזי יֵָּקלו: )לא( ִהמֵּה ָיִמים ָבִאים  ְלָפַני ַעד עֹוָלם ְוַעָתה ְנֺאם  ה' ָחִליָלה ִלי ִכי ְמַכְבַדי ֲאַכבֵּ

ן בְ  ית ָאִביָך ִמְהיֹות ָזקֵּ יֶתָך:ְוָגַדְעִתי ֶאת ְזֹרֲעָך ְוֶאת ְזֹרַע בֵּ )לב( ְוִהַבְטָת ַצר ָמעֹון ְבֹכל ֲאֶשר  בֵּ

יְתָך ָכל ַהָטִמים: ן ְבבֵּ ל ְוֹלא ִיְהֶיה ָזקֵּ ִעם ִמְזְבִחי  יֵּיִטיב ֶאת ִיְשָראֵּ )לג( ְוִאיש ֹלא ַאְכִרית ְלָך מֵּ

יְתָך ָימותו ֲאנָ  יֶניָך ְוַלֲאִדיב ֶאת ַנְפֶשָך ְוָכל ַמְרִבית בֵּ )לד( ְוֶזה ְלָך ָהאֹות ֲאֶשר  ִשים:ְלַכלֹות ֶאת עֵּ

ן ֶנֱאָמן  ָיֹבא ֶאל ְשנֵּי ָבֶניָך ֶאל ָחְפִני וִפיְנָחס ְביֹום ֶאָחד ָימותו ְשנֵּיֶהם: )לה( ַוֲהִקיֹמִתי ִלי ֹכהֵּ

ְך ִלְפנֵּי  ְמִש  )לו(  יִחי ָכל ַהָטִמים:ַכֲאֶשר ִבְלָבִבי וְבַנְפִשי ַיֲעֶשה וָבִניִתי לֹו ַבִית ֶנֱאָמן ְוִהְתַהלֵּ

ִני ָנא ֶאל   יְתָך ָיבֹוא ְלִהְשַתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת ֶכֶסף ְוִכַכר ָלֶחם ְוָאַמר ְסָפחֵּ ְוָהָיה ָכל ַהמֹוָתר ְבבֵּ

 ַאַחת ַהְכֺהמֹות ֶלֱאֹכל ַפת ָלֶחם: ס

 

ית ויפה, בפרקנו ל המתרחש בשילה הייתה פסטורלעפני השטח שעולה לאם בפרק הקודם התמונה 

 נפגשים בעומק הריקבון שמתפשט במשכן שילה.נו א

את מי הנער משרת? את ה' או את פני עלי הכהן?  -"וְַהמַַער ָהיָה ְמָשֵרת ֶאת ה' ֶאת ְפנֵי ֵעִלי ַהכֵֹהן" 

משרת את ה'. אופן הלימוד של הנער באמצעות שירות פני עלי הכהן בפשטות, משמעות הפסוק היא ש

נלמד על ידי השירות לפני עלי הכהן. שמואל הוא מעין חניך של עלי, וביטוי מובהק לזה מצוי  שירות ה',

 .'בפרק ג

לזמן מוגבל. כנראה שנוהג אך שמואל הוקדש לנזירות. לנזיר יש מעמד קרוב לכהן, ואפילו לכהן גדול, 

ער הוקדש לשירות נביא לנזיר, וככל הנראה היה קשר למקדש. הנהבין מסויים קשר  ישהיה בישראל ש

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. 

המתח שעומד  יוצרת אתשל כל אחד מהם לתפקיד השונה לשניהם תפקיד דומה, אך ההתייחסות 

 בבסיס הסיפור.

פסוק זה מקדים את כל מה שיתואר בהמשך. שמואל ובני עלי  -" וְבנֵי ֵעִלי ְבנֵי ְבִלטַָעל ֹלא יְָדעו ֶאת ה'"

קשורים שניהם לעלי, אלא ששמואל משרת את פני ה' ובני עלי הם בני בליעל )משחק מילים עם 

ה הפוכה לגמרי. הביטוי 'בליעל' נזכר כבר בספר שמואל: האותיות 'עלי'(. דווקא בני עלי מתנהגים בצור

דהיינו שהוא חשב מו של שמואל בת בליעל, י. עלי ראה בא[א, טז] "ַאל ִתֵתן ֶאת ֲאָמְתָך ִלְפנֵי ַבת ְבִלטַָעל"

מחללת את הקודש בשכרותה )לפי דעתו(. מנגד, בניו של היא שהיא פועלת שלא כשורה, במובן זה ש

ה כשרה כבת בליעל, אך אינו רואה שבניו הם בני אמיתיים. הוא רואה אישהעלי הם הבני בליעל 

תפקידם ככהנים, אך גם יש לה מכח בליעל. 'ידעו את ה'' פירושה גם קרבה וידיעת דרכיו, במיוחד 

 "י ְבֵאֶלה ָחַפְצִתי נְֺאם ה'ַהְשֵכל וְיָדַֹע אֹוִתי ִכי ֲאנִי ה' עֶֹשה ֶחֶסד ִמְשָפט וְצָדָקה ָבָאֶרץ כִ " -פירוש מוסרי 

 .[ירמיהו ט, כג]

חטא הר ואמתו "ה החטא הראשון, ובפסוק טמה אוכלים הכהנים, וזר תאמ פרהסד "י-ג"בפסוקים י

לשאלה גם קשור אלא דהיינו שהחטא איננו רק במה שהם אוכלים,  - 'גם'ה ילמבח ותפ ו"טק סופ .שני

 מתי הם אוכלים. 
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מַיִם ְביָדֹו: וִמְשַפט ַהכֲֹהנִים ֶאת ָהָעם ָכל ִאיש זֵֹבַח ֶזַבח וָבא נַַער ַהכֵֹהן ְכַבֵשל ַהָבָשר וְַהַםְזֵלג ְשֹלש  ַהשִ "

דוד אֹו ַבַקַלַחת אֹו ַבָפרור כֹל ֲאֶשר יֲַעֶלה ַהַםְזֵלג יִַקח ַהכֵֹהן בֹו ָכָכה יֲַעשו ְלָכל יְִשָרֵאל וְִהָכה ַבִכטֹור אֹו בַ 

 'משפט הכהנים'לכאורה מתואר כאן חוק, ואם זה חוק לכאורה זה דבר טוב.   - "ַהָבִאים ָשם ְבִשֹלה

ה ִמְשַפט ַהכֲֹהנִים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶזַבח ִאם שֹור ִאם ֶשה וְנַָתן ַלכֵֹהן : "וְֶזה יְִהיֶ מופיע בספר דברים

ם מקבלים זרוע, לחיים וקיבה, ואילו בני עלי כהניר שהנאמ. בספר דברים [יח, ג] ַהְזרַֹע וְַהְלָחיַיִם וְַהֵקָבה"

הבדל קטן  כמעט אותם המילים, אך יש ,מקבילים ממשלוקחים את כל מה שהם רוצים. פסוקים אלו 

כלומר הכהן מקבל, ואילו  -..." ונתן"מאת העם מאת זובחי הזבח...  :, בספר דברים נאמרומשמעותי

הכהנים לא באים כמקבלים אלא כלוקחים בזרוע.  -הכהן..."  יקח"את העם...  :בספר שמואל מתואר

 ד הוא גס ואלים."אופי הלקיחה המתואר בפסוק י

לקחו להם משפט זה, עשו דין לעצמם. משפט הכתוב בתורה והאת  הניחור' יוסף קרא כותב שהם 

: "הם קבעו להם חק זה , וכך לשונובספר דברים נאמררש"י מפרש בכיוון דומה מבלי להזכיר את ה

ולהם לא היה לנחל כי אם חזה ושוק של שלמים". ל'משפט' בתנ"ך שני מובנים גם חוק וגם מנהג. זה 

 גם בצורה. המשחק בין החוק הראוי לבין המנהג שנהגו הכהנים, לא רק בתוכן אלא

ַקח ִמְםָך ַגם ְבֶטֶרם יְַקִטרון ֶאת ַהֵחֶלב וָבא נַַער ַהכֵֹהן וְָאַמר ָלִאיש ַהזֵֹבַח ְתנָה ָבָשר ִלְצלֹות ַלכֵֹהן וְֹלא  יִ "

מבחינה הלכתית, מקטירים תחילה את החלב ורק אחר כך מותר לכהן לאכול  - "ָבָשר ְמֺבָשל ִכי ִאם ָחי

אין לו זמן לחכות לבשר המבושל,  -. אין זה רק עניין של תזמון. "תנה בשר לצלות לכהן" משולחן גבוה

וַטֹאֶמר " :רעבתנות שגורמת להם לעבור על איסור חמור. בניגוד לחטא הראשון, בחטא זה מתואר ויכוח

ֶשָך וְָאַמר לו ֹלא ִכי ַעָתה ִתֵתן וְִאם ֹלא ֵאָליו ָהִאיש ַקֵחר יְַקִטירון ַכטֹום ַהֵחֶלב וְַקח ְלָך ַכֲאֶשר ְתַאוֶה נַפְ 

"כי עתה תתן ואם לא  :אותו ואומר האיש מתחנן שהכהן יחכה, אך הכהן דוחה - "ָלַקְחִתי ְבָחְזָקה

הכהנים אמונים על תורת המצב התקין הוא ש -לקחתי בחזקה". אין כאן טעות. התפקידים מתהפכים 

. האדם הפשוט רוצה שישמרו המקדש, ואילו כאן האדם הפשוט מתחנן שהכהן ישמור על חוקי המקדש

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. 

ספרא שמיני א, ] מתכפרים" כהנים אוכלים ובעלים" -האכילה היא בין השאר אחד הדברים המכפרים 

 .[ב

מופיעים גם בפסקה השניה. לכאורה, הנער הכהן מבקש שיתן, ולכאורה זה טוב.  'תן'ו 'קח'הביטויים 

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.

וְַתִהי ַחַחאת ַהמְָעִרים ְגדֹוָלה ", ומעבר לרעבתנות ולתאוותנות, יש חטא עמוק יותר. מעבר לחוק ולהלכה

שמואל משרת את פני ה', ואילו הם חוטאים את פני  - "ְמאֹד ֶאת ְפנֵי ה' ִכי נֲִאצו ָהֲאנִָשים ֵאת ִמנְַחת ה'

הבין ששני המעשים אינם רק ה'. 'נאצו' במובן של חילול וביזוי. על מנת להבין את החומרה, צריך ל

ים? שני הדינים מבטאים תפיסה ביחס יים ובתזמון מסויעבירות ספציפיות. למה הכהן מקבל חלק מסו

לקרבן, שהכהן אינו בעל הבית על הקרבן אלא אוכל משולחן גבוה. כאשר הכהן מקבל מתנה מה' 

בעל הבית על  פירושה שהוא משרת את ה', אך כשהוא לוקח בשעה שרוצה פירוש הדבר שהוא

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.

וְשמוֵאל "ב, אך התנ"ך עובר במעבר חד לשמואל: "בפסוק כ נמצאההמשך הישיר של חטאי בני עלי 

וְַהמַַער ָהיָה "א: "יש לשים לב להבדלים בין פסוק זה לפסוק י ."ְמָשֵרת ֶאת ְפנֵי ה' נַַער ָחגור ֵאפֹוד ָבד

תיאור בנתבונן יש לו זהות עצמאית. שנית, . ראשית, לשמואל יש שם, "ְמָשֵרת ֶאת ה' ֶאת ְפנֵי ֵעִלי ַהכֵֹהן

א מתואר שמשרת את פני עלי, בניגוד לבני עלי שאינם לומדים מעלי. בפסוק "בפסוק י -של המעשה 

לכאורה, אפוד  -ח, שמואל משרת את פני ה' כנגד בני עלי שמנאצים את פני ה'. "נער חגור אפוד בד" "י
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נו בגד של כהן, גם דוד לבש אפוד בד. ככל הוא מבגדי כהונה, מה נער עושה עם אפוד? אפוד בד אי

הנראה אפוד בד הוא בגד שירות שאינו של כהנים. נמצא, שהם הכהנים הרשמיים ושמואל לובש בגד 

. גם לכהן "וְמִעיל ָקטֹן ַתֲעֶשה לֹו ִאםֹו"כהונה שאינו רשמי, שמואל הוא משרת לא רשמי. הכתוב מוסיף: 

מו. פסוקים יגם לשמואל יש שני בגדים, אך המעיל נעשה על ידי איש מעיל. כנגד שני בגדי הכהונה, 

אלו מתארים איזה סוג משרת הוא שמואל. שמואל הוא משרת מכח ההתנדבות, ולכן שירותו שונה 

מו מעיל קטון ימהותית. בני עלי מרגישים בעלי הבית משום שירשו את התפקיד, אך הנער שמקבל מא

 תר נאמן.ושיש לו אפוד בד הוא משרת הרבה יו

כל  - "יםוְמִעיל ָקטֹן ַתֲעֶשה לֹו ִאםֹו וְַהַעְלָתה לֹו ִמטִָמים יִָמיָמה ַבֲעלֹוָתה ֶאת ִאיָשה ִלְזבַֹח ֶאת ֶזַבח ַהטָמִ "

קטון. המעיל הלהעלות את כדי מו עולה. כאשר אביו עולה לזבוח את זבח הימים, היא עולה ישנה א

צד ה אותו במקדש, ומאידך היא מכינה לו מעיל. מהשאיראימו מחד  -פסוק זה מתאר את המורכבות 

, מעיל זה הוא מעיל שירות. המעיל מסמל את אהבתה של חנה כאם וכן את תקוותה ושאיפתה שלישי

מו הכינה ישיהיה משרת את ה'. שמואל משרת את פני עלי, אך יונק את אווירת השירות מהמעיל שא

ול מחזיק בכנף הבגד והוא נקרע, וגם כאשר לו. המעיל הופך לסימן הזיהוי של שמואל, גם כאשר שא

 .[כח, יד שמואל א] "ָזֵקן עֶֹלה וְהוא עֶֹטה ְמִעילִאיש " -עולה באוב 

שמואל גדל מדי שנה שנה. הכתוב מדגיש קרבה יותר גדולה, לא רק  - "וַטְִגַדל ַהמַַער ְשמוֵאל ִעם ה'"

"את פני ה'" אלא "עם ה'". הגדילה של שמואל עם ה' עומדת בניגוד לחטאת הנערים שהיא גדולה 

 פני ה'. מאוד את

" ֹ ְבאֹות ֶפַתח וְֵעִלי זֵָקן ְמאֹד וְָשַמע ֵאת ָכל ֲאֶשר יֲַעשון ָבנָיו ְלָכל יְִשָרֵאל וְֵאת ֲאֶשר יְִשְכבון ֶאת ַהמִָשים ַהצ

מוכיח אותם. הוא הזקנה של עלי רלוונטית בגלל שעוד מעט עוברת ההנהגה לבניו ועל כן  - "אֶֹהל מֹוֵעד

' מצודת דודה'שאינו יכול לראות.  'רק שומע ואינו רואה, כפי שכתוב בפרק ד סיבה נוספת היא שעלי

: "אמר זה להצדיק מעט את עלי על מה שלא היה מייסר את בניו כי בעבור שהזקין ותש כחו לא מפרש

 היה יכול לייסרם מעתה".

הכתוב מתאר חטא אחר שלא נזכר קודם לכן. המדרש אומר שלא חטאו בחטא זה, אלא שהשהו את 

"צובאות  -א שמדובר בחטא עריות. ביטוי זה קשה מסיבה נוספת ון של הנשים. אך הפשט הקיניה

למשכן במדבר ולכאורה לא שייך למשכן שילה. פסוק זה מחזיר אותנו ". אהל מועד אוהל מועדפתח 

 "ָצְבאו ֶפַתח אֶֹהל מֹוֵעדוַטַַעש ֵאת ַהִכטֹור נְחֶֹשת וְֵאת ַכמֹו נְחֶֹשת ְבַמְראֹת ַהצְֹבאֹת ֲאֶשר "מזכיר פסוק אחר: 

.  כנראה שהנשים הצובאות הן נשים שבאו לעבוד את ה', בצורה כזו או אחרת, כמו חנה. [שמות לח, ח]

נמצא, שלא זו בלבד שבני עלי מנצלים את העם מצד הקרבנות, אלא גם מנצלים את הנשים שבאות 

את הנשים התמימות שבאות לעבוד  להים. מורים רוחניים ובעלי סמכות דתית מנצלים-לעבוד את א

 רבה שלהן לצרכיהם.יאת ה' בקדושה ובטהרה, ואת רצון הק

ַאל ָבנָי  וַטֹאֶמר ָלֶהם ָלָםה ַתֲעשון ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאנִֹכי שֵֹמַע ֶאת ִדְבֵריֶכם ָרִעים ֵמֵאת ָכל ָהָעם ֵאֶלה:"

 ֹ למה ' 'בני' -תוכחה בלשון רכה  יש כאן - "ִכי שֵֹמַע ַמֲעִבִרים ַעם ה'ִכי לֹוא טֹוָבה ַהְשֺמָעה ֲאֶשר ָאנ

אינם אבל לעומת זאת, בניו אינם שומעים בקולו. עלי שומע שמועה הם , וכנראה שזו הסיבה ש'תעשון

 שומעים בקולו.

קֹול ֲאִביֶהם ִכי ָחֵפץ ה' ִאם יֱֶחָטא ִאיש ְלִאיש וִפְללֹו ֱאֹלִהים וְִאם ַלה' יֱֶחָטא ִאיש ִמי יְִתַפֶלל לֹו וְֹלא יְִשְמעו לְ "

הפירוש המקובל במפרשים הוא שעלי משווה בין שני סוגי חטאים, בין חטא האדם למקום  - "ַלֲהִמיָתם

לבין חטא האדם לחברו. 'אלהים' כנראה שהכוונה היא שופט, בניגוד לה' שמופיע בצלע השניה, 

להשית עליו עונש שיכפר . אם אדם חוטא לחברו הדיין יכול [שמות כא, כב] "וְנַָתן ִבְפִלִלים"ופללו" כמו "

לו, אך אם יחטא לה' מי ישפוט ומי יכפר לו על החטא? הפסוק בשרשו מבטא את תפיסתו הדתית של 

רות שבין אדם למקום אך אינו יעלי. התפיסה ההלכתית היא בדיוק הפוך, יום הכיפורים מכפר על עב

. התפיסה המתוארת היא רות שבין אדם לחברו. הבעיה של עלי היא שבניו חוטאים לה'ימכפר על עב
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"מי יתפלל לו". תפיסה זו משתלבת עם  -של יראה גדולה, תפיסה שלא משאירה מקום לתפילה 

. עלי לא מכיר את מושג התפילה, ודווקא חנה מייצגת את מושג 'התפיסה שהוצגה כבר בפרק א

ר לאישה התפילה. תפיסה זו באה על חשבון הרגישות לאנשים. הוא חרד יותר לחילול המקדש מאש

למרות שבני עלי סוטים  -זה שורש הבעיה. "מי יתפלל לו"  ,אומללה. עיוות זה מתואר גם בפרק זה

לא  יםבאופן חמור מאבא שלהם, גם עלי מייצג תפיסה בעייתית שהתפתחה במשכן שילה, של יחס

בין אדם לחברו, וכן של יראה גדולה שאין בה לבין התחום של בין אדם למקום בין התחום של  ניםנכו

 מקום לתפילה.

לא טובה ''טוב' כנגד  על שמואל נאמר - "ר ְשמוֵאל הֵֹלְך וְָגֵדל וָטֹוב ַגם ִעם ה' וְַגם ִעם ֲאנִָשיםוְַהמַעַ "

יחד, שמואל יודע לשלב את שני העולמות  -. 'גם עם ה' וגם עם אנשים' שנשמעת על בני עלי 'השמועה

. זו ראשיתה של ההבחנה וההתפתחות 'אדם לחברו'בין לבין  'בין אדם למקוםבין 'אין הוא מפריד 

 י ובניו, שתוצאותיה יתגלו בפרק הבא.השונה שבין שמואל לבין על


