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 הקשרם של הפרקים לספר שמואל - פרקים א' ב'

 אלחנן סמט הרב

 

לא נזכר בספר שמואל, למרות שהוא קשור ללא  אדניהובשיעור הקודם שאלנו מדוע סיפור המלכת 

ספק בתשלום דוד על חטא בת שבע. זאת מעבר לסגנון ולדמויות שבספר שמואל, כך שלא ברור מדוע 

סיפור זה פותח את ספר מלכים. כדי להבין, עלינו לחשוב על האלטרנטיבה. ראינו בשיעור הקודם 

א להם מקום בגוף הספר. נניח שהסיפור שלנו שבסוף ספר שמואל ישנו נספח הכולל פרקים שלא נמצ

נמצא לפני הנספח שבסוף ספר שמואל ב', אזי היינו פותחים את ספר  יהשממשיך עד מות דוד, ה

א ָדוִּד ָא: "]יב[מלכים לכאורה באמצע פרק ב'  ל כִּסֵּ ב עַׁ ֹלמֹה יָשַׁ אֹדּושְׁ ֻכתֹו מְׁ לְׁ כֹן מַׁ יו וַׁתִּ  ".בִּ

זו, מכיוון שהסיפורים שבאים מיד אחר כך קשורים בקשר ישיר  ם התחלהעאבל ישנה בעיה חמורה 

ולצוואת דוד. לא ניתן להבין את הסיפורים הללו בלי ההקדמה שנמצאת בסיפורים על  אדניהולהמלכת 

סוף חיי דוד. אם כן, גם תחילת מלכותו של שלמה איננה התחלת תקופה חדשה, אלא זהו המשך 

להתחיל את ספר מלכים מפרק ג', לאחר מילוי צוואת דוד. פה אנו לסיפור הקודם. אם כן, היה עלינו 

האלטרנטיבה היא לפתוח את הספר באמצע  - אדניהומתחילים להבין מדוע ספר מלכים פתח במרד 

מלכותו של שלמה, דבר שאינו רצוי. זאת מכיוון שאנו רוצים להתחיל את ספר מלכים דווקא ממלכותו 

שהוא בנה את בית המקדש. עיקרו של ספר מלכים הוא היחס לבית המקדש, והמבחן האם של שלמה, 

העם יעשה כמצוות התורה ויקריב בו קרבנות, או שמא ימשיך לזבוח בבמות. זאת בשונה מספר 

שמואל, ששם אין מרכז רוחני קבוע, אלא הארון והמשכן נודדים, כל אחד בנפרד. אם כן, אנו מבינים 

 לכים יפתח דווקא במלכותו של שלמה שבנה את בית המקדש. שראוי שספר מ

מכיוון שהספר מתחיל במלכות שלמה, השאלה היא מה נחשב להתחלת מלכות שלמה. ניתן לומר 

הספר צריך להתחיל  ,. לפי זהאדניהושההתחלה היא ההמלכה בחיי אביו, שהתרחשה לאחר המלכת 

מלכות שלמה היא לאחר מות דוד, לא  תמר שתחילבסיפור המסופר בפרק א' בספר מלכים. וגם אם נא

 .ניתן להתחיל את הסיפור מאמצע פרק ב', שהרי לא ניתן להבין את המשך פרק ב' ללא פרק א'

אנו מבינים שלפעמים ההיסטוריה לא עוסקת בפרקים נפרדים, אלא היא שוטפת. הללו מכל הדברים 

נעוצה במה שקדם לה, ולא ניתן להבין  לעצמה, אלא היאכשלפעמים ההתחלה החדשה איננה עומדת 

 אדניהואת ההתחלה ללא העבר. זו הסיבה שהעורך של ספר מלכים בחר לנתק את סיפור המלכת 

וצוואת דוד מספר שמואל, ובחר להתחיל בסיפור זה את ספר מלכים. בין האפשרויות שעמדו מול עורך 

צריך  -את המשך תולדות שלמה זה נראה שמבחינה ספרותית העורך צדק. מכיוון שכדי להבין 

גם למלכות דוד  -להתחיל מסוף חיי דוד. זו הסיבה שספר מלכים מתחיל בסיפור שיש לו שייכות כפולה 

 וגם למלכות שלמה. 

התופעה הזו איננה ייחודית לספר מלכים, בכמה ספרים אנו מוצאים פתיחה ששייכת לספר הקודם, או 

ם מצרימה, דבר שנעשה כבר בפרשת ינפתח במניין היורד חזרה על הנאמר בספר הקודם. ספר שמות

ספר  ,ויגש. הסיבה למניין זה מלמדת אותנו שאין התחלה חדשה, אלא הכל קשור למה שקדם. כמו כן

. גם בספר שמואל אנו מתחילים עם סיפור עלי, לתורה יהושע מתחיל במות משה, להראות את שייכותו

ילים בחוליה השייכת לספר הקודם, אך אנו רואים השופט האחרון. הרבה ספרים בתנ"ך מתח

 שהחוליה הזו שייכת גם לספר מלכים עצמו, ולא רק מקשרת אותנו לספר שמואל. 

 

http://www.ybm.org.il/
http://www.ybm.org.il/


 סוכם ע"י תלמידים - מלכים א'

          2                    מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה 

. ניתן להציע לנו בפרק זה כעת ניכנס לגופו של הסיפור. ראשית יש להבין על מי המקרא רוצה לספר

 כמה אפשרויות:

הסיפור. הפעם  לכל אורךכיוון שהוא פסיבי לא ניתן לומר שהסיפור הוא עליו, מ - שלמה .1

יִּל ֹלא יִּפֹל בסוף הסיפור: " היאהראשונה ששלמה פותח את פיו  ֶבן חַׁ יֶה לְׁ ם יִּהְׁ ֹלמֹה אִּ וַׁיֹאֶמר שְׁ

ָצה ֲעָרתֹו ָארְׁ שַׁ ת מִּ צֵּא בֹו וָמֵּ מַׁ ם ָרָעה תִּ . ממילא, לא ניתן לומר שהסיפור מספר על [נב ]א, "וְׁאִּ

ו הדמות נלומדים על רחמנותו והזהירות שבו, אך אין ספק שהוא אינשלמה. אמנם אנו 

המרכזית. יכול להיות שהסיפור מספר על המלכת שלמה, אך אין זה אומר שהסיפור דן דווקא 

בו. מטרת הסיפור היא ללמד כיצד שלמה הומלך, אך אנו מנסים לברר מי הדמות המרכזית 

 בסיפור.

דמות המרכזית, מכיוון שכבר בפתיחת הסיפור הוא נדחק גם כן לא ניתן לומר שהוא ה - דוד .2

יםהצידה: " ָגדִּ בְׁ ים וַׁיְׁכַֻׁסהּו בַׁ יָמִּ ן ָבא בַׁ ֶמֶלְך ָדוִּד זָקֵּ  .[א]א,  "וְׁהַׁ

 ,ברור שהסיפור לא עליו מכיוון שהוא אינו דמות חשובה, שהרי הוא מת בפרק הבא - אדניהו .3

 לכן קשה לומר שהסיפור בא ללמד עליו.

קשה לומר שהסיפור עוסק בה מכיוון שהיא לא פעילה, אלא היא מופעלת על גבי  - בת שבע .4

 נתן.

ת מופקדת בסופו של דבר בידי נתן ואמנם הוא זה שמפעיל את בת שבע, ועוד שהמלכ - נתן .5

 אך בכל זאת קשה לומר שהסיפור בא ללמד עליו מכיוון שהוא לא דמות מרכזית בסיפור. –

 

כדי להבין מי היא הדמות המרכזית בסיפור, , נחזור לדון בדוד. השונות ותלאחר שדחינו את האפשרוי

אם אין בכל סיפור אנו מוצאים בעיה, ובמשך הסיפור ישנו פיתרון.  .יש להבין מה נקודת המפנה בסיפור

אין מה לספר. בדרך כלל ניתן לזהות בסיפור את שלב המעבר מהבעיה לפיתרון.  -בעיה ואין פיתרון 

ד הוא חסר אונים, ורוצה להמליך את עצמו בניגוד לרצון אביו. ד אדניהוהיא ששלנו הבעיה בסיפור 

וכתוצאה מכך הממלכה עשויה ליפול לידי מי שלא אמור לרשת את המלוכה. הפיתרון לבעיה זו היא 

ה של מלכות ישראל לאפיק הנכון והמתוכנן על ידי המלכת שלמה. כעת יש להבין מה החזרת ההסיטורי

ת ָשבַׁע : "בפסוק כ"ח מתרחשמעבר ההיא נקודת המעבר. נראה ש בַׁ י לְׁ אּו לִּ רְׁ ֶמֶלְך ָדוִּד וַׁיֹאֶמר קִּ ן הַׁ וַׁיַׁעַׁ

ֶמֶלְך נֵּי הַׁ פְׁ ֲעמֹד לִּ ֶמֶלְך וַׁתַׁ נֵּי הַׁ פְׁ ות ההתעשת זום.התעשת וליתחיל דוד ל". זוהי הנקודה שבה מוַָׁתבֹא לִּ

היא נקודת המעבר. לאחר התעשתות זו דוד נשבע הראשונה של דוד שמראה שהוא עדיין רלוונטי 

 :ל[-]א, כטלבת שבע על מלוכת שלמה 

אַמר ַחי  ְך ַויֹּ לֶּ ַבע ַהמֶּ שָּׁ ְש  ה')כט( ַויִּ ר נִּ י ַכֲאשֶּ ה: )ל( כִּ רָּׁ ל צָּׁ כָּׁ י מִּ ת ַנְפשִּ ה אֶּ דָּׁ ר פָּׁ ְך ֲאשֶּ י לָּׁ ַבְעתִּ

ה  ה'בַ  ֱעשֶּ י ֵכן אֶּ י כִּ י ַתְחתָּׁ ְסאִּ ְמֹלְך ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵשב ַעל כִּ ה ְבֵנְך יִּ י ְשֹלמֹּ ר כִּ ֵאל ֵלאמֹּ ְשרָּׁ ֱאֹלֵהי יִּ

ה: ם ַהזֶּ  ַהיוֹּ

זו נקודת המפנה של ובשל כך  - לא רק שדוד חוזר על השבועה, אלא הוא מבטיח שהוא יעשה משהו

באמצע הסיפור. כדי למצוא את בדרך כלל כללי, בסיפורי המקרא התפנית מגיעה  הסיפור. באופן

האמצע, עלינו לראות מה הם גבולות הסיפור, ומתוך כך לראות מהו האמצע. הסיפור שלנו מתחיל 

בפסוק א' ונגמר בנ"ג. אנו יודעים שהסיפור מתחיל דווקא בפסוק א' ראשית מכיוון שזוהי התחלה של 

 הסיפור מתחיל עניין חדש. שת כי רואים ספר חדש, ושני

המחלק הנוצרי חשב שהסיפור שלנו הוא סיפור אחד, וראיה לכך היא אורך הפרק. המחלק הנוצרי 

שלושים פסוקים. כאשר אנו רואים פרק ארוך כדוגמת פרקנו, עלינו כאת התנ"ך לרוב לפרקים של  חילק

כך המחלק הנוצרי. התשובה אצלנו היא שלא ניתן להחזיק באמצע הסיפור עשות לשאול מה ראה ל

ולחלקו לשתים. גם הוא היה סבור שהסיפור נגמר בפסוק נ"ג, והוא צדק בשיקוליו. זאת מכיוון שפרק 

ב' מתחיל בצוואת דוד, שזהו נושא חדש. וכמו כן פסוק נ"ג נושא אופי של סיום, מכיוון שיש בו פיזור 
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ֹל: "דמויות לדרכם ֹלמֹה וַׁיֹאֶמר לֹו שְׁ ֶמֶלְך שְׁ חּו לַׁ תַׁ חַׁ וַׁיָבֹא וַׁיִּשְׁ זְׁבֵּ מִּ ל הַׁ עַׁ ֻדהּו מֵּ ֹלמֹה וַׁיֹרִּ ֶמֶלְך שְׁ ח הַׁ לַׁ מֹה וַׁיִּשְׁ

י בֵּ ְך לְׁ  -עומד בפני שלמה  אדניהובסוף הסיפור לאחר עימותים רבים, הדמויות נפגשות כאשר  ".ֶתָךלֵּ

זהו סיום פורמאלי לסיפור, כך המקרא בוחר להראות שהסיפור פיזור הדמויות. מפגש זה מסתיים בו

 נגמר. 

 53אם כן, כל הסימנים מורים על כך שהסיפור מתחיל בפסוק א' ונגמר פסוק נ"ג. מכיוון שישנם 

 ומהפסוק הבא אנו קוראים על הפיתרון.  -ע מדוייק, ובאמת הבעיה היא עד פסוק כ"ז צפסוקים, אין אמ

והתפנית עוזר לנו להבין שהסיפור עוסק בדוד. זאת מכיוון שהבעיה והפיתרון הדיון הזה על הבעיה 

תרון נעוץ בכך שדוד החל לפעול. יקשורים אליו. העובדה שהוא מנותק מסביבתו יצרה את הבעיה, והפ

אמנם נראה שדוד מופעל על ידי נתן ובת שבע, אך הדבר נכון ולא נכון. זאת מכיוון שאין בהתערבות 

הצלחה, שהרי דוד יכול היה לומר להם שהוא זקן מדי כדי לפעול. את הלהבטיח כדי שבע  של נתן ובת

 רק דוד יכול היה להציל את המצב.

 

 :ד[-]א, אבפתיחה של הסיפור אנו רואים פיסקה הקשורה במצבו הגופני של דוד 

ים ְוֹלא דִּ הּו ַבְבגָּׁ ים ַוְיַכסֻּ מִּ א ַביָּׁ ֵקן בָּׁ ד זָּׁ וִּ ְך דָּׁ לֶּ : )א( ְוַהמֶּ ַחם לוֹּ יו ְיַבְקשּו  יִּ דָּׁ אְמרּו לוֹּ ֲעבָּׁ )ב( ַויֹּ

י  נִּ ָך ְוַחם ַלאדֹּ ה ְבֵחיקֶּ ְכבָּׁ נֶּת ְושָּׁ כֶּ י לוֹּ סֹּ ְך ּוְתהִּ לֶּ ְפֵני ַהמֶּ ה לִּ ְמדָּׁ ה ְועָּׁ ה ְבתּולָּׁ ְך ַנֲערָּׁ לֶּ י ַהמֶּ נִּ ַלאדֹּ

ְך: לֶּ ת ַהמֶּ ְמְצאּו אֶּ ֵאל ַויִּ ְשרָּׁ ל ְגבּול יִּ ה ְבכֹּ ה יָּׁפָּׁ ּה  )ג( ַוְיַבְקשּו ַנֲערָּׁ תָּׁ אּו אֹּ בִּ ית ַויָּׁ יַשג ַהשּוַנמִּ ֲאבִּ

ְך: לֶּ ּה: ַלמֶּ עָּׁ ְך ֹלא ְידָּׁ לֶּ ְרֵתהּו ְוַהמֶּ נֶּת ַוְתשָּׁ כֶּ ְך סֹּ לֶּ י ַלמֶּ ד ַוְתהִּ ה ַעד ְמאֹּ ה יָּׁפָּׁ  )ד( ְוַהַנֲערָּׁ

. העובדה שאבישג מוזכרת בהמשך אדניהויש לשאול האם הסיפור הזה שייך להמשך הסיפור על 

ָרה : "אדניהוהיא אכן חשובה לסיפור המלכת הסיפור מראה על כך ש דְׁ חַׁ ֶמֶלְך הַׁ ע ֶאל הַׁ ת ֶשבַׁ וַָׁתבֹא בַׁ

ּׁשּו ג הַׁ ישַׁ אֹד וֲַׁאבִּ ן מְׁ ֶמֶלְך זָקֵּ ֶמֶלְךוְׁהַׁ ת ֶאת הַׁ ָשרַׁ ית מְׁ  לשברור שהסיפור מתחיל במצבו העגום . ]טו[" נַׁמִּ

ברור שהסיפור על אבישג . אדניהודוד כרקע למתרחש, אך מעבר לכך נראה שזהו הרקע למעשיו של 

הופץ מחוץ לארמון המלוכה, שהרי חיפשו בכל גבול ישראל נערה בשביל המלך. יכול להיות שדווקא 

יודע שדוד לא ידע את אבישג  אדניהוידע מידע שלא היה ידוע לשאר העם: "והמלך לא ידעה".  אדניהו

אזי  -כול לדעת את האשה שבחיקו חושב לעצמו שאם המלך כל כך זקן ואינו י אדניהובגלל חולשתו. 

 זהו הזמן למרוד ברצון אביו. 

כמרד אבשלום, אך בכל זאת הסיפור נחשב כמרד. ראשית אין חוק חמור איננו  אדניהומעשהו של 

בתנ"ך שמחייב להעביר את המלוכה לבן הבכור של המלך הקודם. אמנם יש להניח שכך היה הנוהג, 

ר. לגבי השאלה האם במקרה כזה הולכים לבן השני, יש לציין אך במקרה כזה אמנון היה הבן הבכו

ברורה. בדיני ירושה רק הבן הראשון זוכה בפי שתים. אם נולדה בת שאין עליה תשובה שזוהי שאלה 

תובע את המלוכה לעצמו עקב היותו גדול  אדניהואין דין בכור במשפחה. סביר להניח ש -בכורה 

תובע את הממלכה בגלל  אדניהוחוקית. ועוד לא ניתן לומר ש סמכות כךהאחים, אך לא נראה שיש ל

שת ווממילא אין מנהגים ברורים לגבי יר -איזשהו נוהג, שהרי אנו נמצאים בראשית תקופת הממלכה 

 המלך. 

וַׁיֹאֶמר הוא אומר לבת שבע: " ]טו[ את המלוכה. בפרק ב' אדניהואם כן, צריך להבין מאיזה כח תובע 

תְׁ  עַׁ תְׁ יָדַׁ י כִּי מֵּ אַׁ ָאחִּ י לְׁ הִּ לּוָכה וַׁתְׁ מְׁ סֹב הַׁ ֹלְך וַׁתִּ מְׁ נֵּיֶהם לִּ ל פְׁ ָראֵּ י ָשמּו ָכל יִּשְׁ לּוָכה וְָׁעלַׁ מְׁ י ָהיְָׁתה הַׁ  ה'כִּי לִּ

נוהג, אלא בשם טענה שהעם הלך אחריו. אמנם מדברי שלמה אנו  לא בא בשם אדניהו". ָהיְָׁתה ּלֹו

מֹו את הרצון למלוך: " גדול האחים היא שהסבה לו אדניהורואים שהיות  אִּ ֹלמֹה וַׁיֹאֶמר לְׁ ֶמֶלְך שְׁ ן הַׁ וַׁיַׁעַׁ

ית לַׁ  ֻּׁשנַׁמִּ ג הַׁ ישַׁ תְׁ שֶֹאֶלת ֶאת ֲאבִּ לּוָכה אדניהווְָׁלָמה אַׁ מְׁ י לֹו ֶאת הַׁ ֲאלִּ נִּיּו וְׁשַׁ מֶּ דֹול מִּ י ַהגָּ י הּוא ָאחִּ ". אם כִּ

אך לא הייתה  היה גדול האחים הייתה משמעותית בתביעת המלוכה, אדניהוכן, אין ספק כי העובדה ש

זאת זכות חוקית מוגדרת שחייבה מישהו. עוד ברור מהסיפור שלנו שיש למלך זכות להחליט מי ימלוך, 
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מודה בסמכות דוד למלוך,  אדניהושהרי אנו רואים את הדריכות לקראת החלטת דוד מי ימלוך. גם 

 מבין שהוא הפסיד. אדניהושלמה שהרי ברגע שדוד ממליך את 

. הרי הוא רואה שדוד זקן, והוא מניח שבתור גדול אדניהואם כן, צריך להבין מה הבעיה בהתנהגות 

ראשית, אנו רואים  ידע היטב שמעשיו פסולים. אדניהוהאחים מגיע לו למלוך. אלא שאנו רואים ש

 : ו[-]א, הו בקרב וחו של דודאת עצמו כיורש העצר עוד כשהיה כ עשהשהוא 

יָּׁה)ה( וַ  נִּ ים  ֲאדֹּ צִּ יש רָּׁ ים אִּ שִּ ים ַוֲחמִּ שִּ רָּׁ ב ּופָּׁ כֶּ ְמֹלְך ַוַיַעש לוֹּ רֶּ י אֶּ ר ֲאנִּ ְתַנֵשא ֵלאמֹּ ית מִּ ן ַחגִּ בֶּ

ה  תוֹּ יְָּׁלדָּׁ ד ְואֹּ ַאר ְמאֹּ ב תֹּ יתָּׁ ְוַגם הּוא טוֹּ שִּ ה עָּׁ כָּׁ ר ַמדּוַע כָּׁ יו ֵלאמֹּ מָּׁ יָּׁ יו מִּ בוֹּ ָאבִּ נָּׁיו: )ו( ְוֹלא ֲעצָּׁ ְלפָּׁ

ם: לוֹּ  ַאֲחֵרי ַאְבשָּׁ

, מלמדת שהם נעשו בזמן שהיה אדניהוהמקרא מבקר את דוד על כך שלא ביקר את מעשי העובדה ש

החליט על עצמו כיורש עצר או בטרם דוד אמר לו דבר, אך דוד לא מצא את  אדניהוכוחו במתניו. 

הולך ל"אבן הזוחלת אשר אצל עין רגל",  אדניהוכוחות הנפש להוכיחו. בסיפור שלנו כאשר דוד חולה 

 מזמין אנשים ספציפיים:והוא לא 

ְזַבח  הּו)ט( ַויִּ יָּׁ נִּ יו  ֲאדֹּ חָּׁ ל אֶּ ת כָּׁ א אֶּ ְקרָּׁ ֵגל ַויִּ ל ֵעין רֹּ ר ֵאצֶּ ת ֲאשֶּ לֶּ חֶּ ן ַהזֹּ בֶּ ם אֶּ יא עִּ ר ּוְמרִּ קָּׁ אן ּובָּׁ צֹּ

ְך: לֶּ ה ַעְבֵדי ַהמֶּ ל ַאְנֵשי ְיהּודָּׁ ְך ּוְלכָּׁ לֶּ ת ַהגִּ  ְבֵני ַהמֶּ יא ּוְבנָּׁיָּׁהּו ְואֶּ ן ַהנָּׁבִּ ת נָּׁתָּׁ ת )י( ְואֶּ ים ְואֶּ רִּ בוֹּ

א: רָּׁ יו ֹלא קָּׁ ה ָאחִּ  ְשֹלמֹּ

כמו כן, שהוא ידע ששלמה הוא יורש העצר האמיתי. על כך לא קרא לשלמה מלמדת  אדניהוהעובדה ש

הולך להמליך את עצמו בחיי אביו,  אדניהולא קרא לעבדי המלך הנאמנים ביותר.  אדניהואנו רואים ש

בעוד דוד לא יודע על זאת. בהחלט ניתן להגדיר זאת כמרד, מכיוון שהוא ממליך את עצמו כנגד רצון 

ידע על השבועה לשלמה, שכנראה נעשתה בטרם לידת שלמה. הרד"ק  אדניהואביו. יש להניח ש

אם נניח שהשבועה הייתה שאר עם דוד. יהשבועה הייתה לשכנע את בת שבע להמטרת מסביר ש

כאויב. שלמה היה מצעירי הבנים והיה הפרש גדול בינו  אדניהוידועה, מובן לנו מדוע שלמה סומן אצל 

הוא לא נראה מסוכן ובכל שמבחינת הגיל. כמו כן תוך כדי הפרק הוא לא עושה דבר, כך  אדניהולבין 

עצמו יודע שה' ייעד את  אדניהווסף, מסמנו כאויב. זאת בגלל יחסו של דוד לשלמה. בנ אדניהוזאת 

ָאכמו שהוא אומר לבת שבע: " ,שלמה י לְׁ הִּ לּוָכה וַׁתְׁ מְׁ סֹב הַׁ י כִּי מֵּ וַׁתִּ . כנראה ]ב, טו[ "ָהיְָׁתה ּלֹו ה'חִּ

ידע  אדניהוגרמה לכך ש -שהשבועה של דוד, בנוסף לנבואתו של נתן וקריאת שמו של שלמה ידידיה 

 א על מלכות שלמה. בינלא מזמין את שלמה ואת נתן שששלמה ימלוך. זאת הסיבה שהוא 

, היא למה הוא עושה זאת עוד בחיי אביו. היה עליו אדניהוהשאלה הגדולה שיש לשאול על מעשי 

יודע שהזמן לפעול איננו  אדניהולחכות עד שימות אביו, ואז היו ממליכים אותו כולם! התשובה היא ש

קד. זאת מכיוון שהנאמנים למלך פוא כאשר המלך לא מתלאחר נפילת המלך, אלא הזמן האידאלי ה

של מי שלא נאמן למלך הטוב ביותר לא מרשים לעצמם לפעול עצמאית בעוד המלך חי. לכן זהו הזמן 

לך ימות נאמניו יפעלו, אך כאשר הוא חולה זהו זמן של תהו ובהו. אחרי מות מלמלוך. כאשר הלנסות 

 אדניהוי דוד הם לא מסוגלים לנהל מאבק מתוך כבוד לדוד. דוד תומכי שלמה ינהלו מאבק, אך בחי

מנצל את חולשת המלך כדי לומר שהוא לא מורד בו, שהרי המלך לא יכול לומר לו דבר עקב חולשתו. 

חשב שהמלוכה תגיע אליו ממילא, לא היה עליו להזדרז. אך הסיפור של אבישג השונמית  אדניהואם 

 .אדניהוהוא המפתח לטעות 

, אותה דוד לא ידע זאת רואה את דוד חלוש וזקוק לשירותי נערה יפה כדי לחממו. אך יחד עם אדניהו

"והמלך לא ידעה" ישנו עוקץ מסויים. חז"ל  באמירהת כסימן חולשה. חז"ל הדגישו שמפרש זא אדניהוו

כותבים שאבישג הייתה אסורה למלך מדין "רק לא ירבה לו נשים", וכדי שלא יגרש  ]כב, א[ בסנהדרין

מילים "והמלך לא ידעה" האת אחד מנשיו התירו לדוד להתייחד איתה ללא נישואים. חז"ל מדגישים ש

 לא מסמלות חולשה אלא גבורה עילאית.
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את זממו ולמרוד  טעה בכך שהוא פירש שמדובר בחולשה של דוד שמאפשרת לו לעשות אדניהו

מקווה שדוד לא יידע מכך, וגם אם הוא יידע מכך הוא יהיה חסר אונים ובלתי  אדניהוברצונו של דוד. 

מסוגל להגיב. מתוך כך כל התומכים בשלמה יהיו מנוטרלים, מכיוון שהם לא יכולים לפעול בלי פקודה 

זקנותו של דוד, אלא היא אשר  . אם כן אבישג לא רק מעידה עלאדניהושל דוד. זה היה חשבונו של 

רואה ממנה שדוד מנותק, ובעקבות זאת הוא פועל. דוד נותר חסר  אדניהולמרוד.  אדניהוגרמה ל

 אונים ואפילו לא יודע מה מתרחש. 

 

 נשווה בין ציווי מתן לבת שבע, לבין הביצוע בפועל:

 דברי בת שבע ציווי נתן

ָליו ֲהֹלא  תְׁ אֵּ רְׁ ֶמֶלְך ָדוִּד וְָׁאמַׁ י ֶאל הַׁ י ּובֹאִּ כִּ )יג( לְׁ

ֹלמֹה  אמֹר כִּי שְׁ ָך לֵּ ֲאָמתְׁ ָת לַׁ עְׁ בַׁ ֶמֶלְך נִּשְׁ ָתה ֲאדֹנִּי הַׁ אַׁ

ְך  דּועַׁ ָמלַׁ י ּומַׁ אִּ ל כִּסְׁ ב עַׁ י וְׁהּוא יֵּשֵּ ֹלְך ַאֲחרַׁ נְֵּך יִּמְׁ בְׁ

 :ֲאדֹנִּיָהּו

ָתה נִּשְׁ  ָת בַׁ )יז( וַׁתֹאֶמר לֹו ֲאדֹנִּי אַׁ עְׁ ֱאֹלֶהיָך  ה'בַׁ

ל  ב עַׁ ֹלְך ַאֲחָרי וְׁהּוא יֵּשֵּ נְֵּך יִּמְׁ ֹלמֹה בְׁ ֲאָמֶתָך כִּי שְׁ לַׁ

נֵּה  ָתה הִּ י: )יח( וְׁעַׁ אִּ ָתה ֲאדֹנִּי  ֲאדֹנִּיָהכִּסְׁ ָמָלְך וְׁעַׁ

ָת: ֶמֶלְך ֹלא יָָדעְׁ  הַׁ

 

ם ידוד שהוא לא מקי זו טענה כלפי?" מניח שהמלך יודע ולא אכפת לו. אדניהומי ששואל "מדוע מלך 

את שבועתו. נתן יודע שדוד לא יודע, אך הוא מתעלם מכך ואומר לבת שבע להאשים את המלך ולא 

הוא מתעורר לפעולה. נתן מציע לבת  -לרחם עליו. כאשר מאישימים אדם גם במה שהוא לא אשם בו 

שונה! אך בת שבע נשבעת על דבר אחד, ובמציאות קורה דבר  -שבע לדגדג את דוד בתחום המוסרי 

פעל. היא בוטחת בכך שחוסר הידיעה של דוד היא יאיננה מאשימה את דוד, אלא היא מודיעה לו כדי ש

זו שתגרום לו לפעול. לכאורה הטקטיקה של נתן כואבת יותר, מכיוון שיש בה טענה מוסרית. בת שבע 

 פעול. הוא לא ידע מה קורה, וממילא לא יכול היה ל -מכינה לדוד תירוץ מראש 

וַָׁתבֹא " כעת, יש לשאול מדוע בת שבע שינתה מציווי אדניהו? הכתוב בפסוק ט"ו עונה על שאלה זו:

ת ֶאת ָשרַׁ ית מְׁ ּׁשּונַׁמִּ ג הַׁ ישַׁ אֹד וֲַׁאבִּ ן מְׁ ֶמֶלְך זָקֵּ ָרה וְׁהַׁ דְׁ חַׁ ֶמֶלְך הַׁ ע ֶאל הַׁ ת ֶשבַׁ ֶמֶלְך בַׁ ". לכאורה אין בפסוק הַׁ

זה כל חידוש על הנאמר בתחילת הפרק. אלא שהכתוב מדגיש את מה שנגלה לעיני בת שבע. היא 

רואה את המלך בזקנותו ורחמיה נכמרים על דוד. לכן היא לא רוצה להאשים אותו באופן ישיר ועוקצני, 

ל אדניהו ממשיכה אצל אלא היא מורידה את העוקץ ומספרת לו את מה שקרה ללא ידיעתו. הטעות ש

 בת שבע, היא רואה את אבישג וגם היא מתייאשת מדוד ומורידה את העוקץ. 

אנו רואים שבעיית הסיפור מועצמת על ידי אבישג השונמית, ודבר זה מדגיש לנו את עוצמת הפיתרון. 

 דוד קם על מיטתו ומחלק פקודות כדי להחזיר לשלמה את המלוכה, אך למרות זאת הוא חלש מדי

 מכדי ללוות את שלמה למעיין הגיחון. נרחיב בנקודה זו בשיעור הבא.


