
 

 

 

 

 בס"ד

 שמואל א פרק ה עם מדרשים  - 8שיעור 

 שמואל א פרק ה 

ֹוָדה: ֶזר ַאְשדָֽ ֶבן ָהֵעֵ֖ הּו ֵמֶאֶ֥ ֻ֛ ים ַוְיִבא  ת ֲארֹון ָהֱאֹלִהִ֑ ְק֔חּו ֵאֵ֖  )א( ּוְפִלְשִתים ָלָֽ

ֹון  ֹו ֵבית ָדגִ֑ יאּו ֹאתֵ֖ ים ַוָיִבֶ֥ ֹון:)ב( ַוִיְקחּו ְפִלְשִתים ֶאת־ֲארֹון ָהֱאֹלִה֔ ֶצל ָדגָֽ ֹו ֵאֶ֥ יגּו ֹאתֵ֖  ַוַיִצֶ֥

ק ַוִיְק  ְרָצה ִלְפֵנֵ֖י ֲארֹון ְיקָֹוִ֑ ת ְוִהֵנה ָדגֹון ֹנֵפל ְלָפָניו ַא֔ ָמֳחָר֔ ֹו )ג( ַוַיְשִכמּו ַאְשדֹוִדים ִמָֽ בּו ֹאתֵ֖ חּו ֶאת־ָד֔גֹון ַוָיִשֶ֥

ֹו:  ִלְמקֹומָֽ

ָמֳחָרת   תֹו )ד( ַוַיְשִכמּו ַבֹבֶקר ִמָֽ אש ָד֜גֹון ּוְשֵתי׀ ַכפֹות ָיָדיו ְכר  ֹֹ֨ ְרָצה ִלְפֵנֵ֖י ֲארֹון ְיקָֹוִ֑ק ְור ת ְוִהֵנה ָדגֹון ֹנֵפל ְלָפָניו ַא֔

יו: ר ָעָלָֽ ֹון ִנְשַאֶ֥ ק ָדגֵ֖ ן ַרֶ֥  ֶאל־ַהִמְפָת֔

ים ֵבית־ָדגֻ֛  ל־ַהָבִאִ֧ י ָד֜גֹון ְוָכָֽ א־ִיְדְרכּוּ֩ ֹכֲהֵנֹ֨ ָֹֽ ן ל ה: ס)ה( ַעל־ֵכֵּ֡ ֹום ַהֶזָֽ ד ַהיֶ֥ ֹוד ַעֵ֖ ֹון ְבַאְשדִ֑ ן ָדגֵ֖  ֹון ַעל־ִמְפַתֶ֥

ֹוד ְוֶאת־ גְ  ים ֶאת־ַאְשדֵ֖ ם ַוַיְַּ֤ך ֹאָתם בעפלים ַבְטֹחִר֔ ים ַוְיִשֵמִ֑ ד ַיד־ְיקָֹוֻ֛ק ֶאל־ָהַאְשדֹוִדֵ֖ יָה:)ו( ַוִתְכַבִ֧  בּוֶלָֽ

ן וְ  י־ֵכִ֑ ֹוד ִכָֽ י־ַאְשדֵ֖ ּו ַאְנֵשָֽ ינּו:)ז( ַוִיְראֶ֥ ֹון ֱאֹלֵהָֽ ל ָדגֶ֥ ינּו ְוַעֵ֖ י־ָקְשָתה ָידֹו ָעֵל֔ נּו ִכָֽ ֹון ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִעָמ֔ ב ֲארֹ֨ א־ֵיֵשֵׁ֞ ָֹֽ  ָאְמרּו ל

ֲארֹון ֱאֹלֵהי  ה־ַנֲעֶשה ַלָֽ אְמרּו ַמָֽ ָֹֽ ים ֲאֵליֶהם ַוי י ְפִלְשִת֜ ּו ַוַיַאְספּוּ֩ ֶאת־ָכל־ַסְרֵנֹ֨ ֹון ִיְשָרֵא֔ )ח( ַוִיְשְלחֵּ֡ ב ֲארֵ֖ ל ַויֹאְמ֔רּו ַגת ִיֹס֔

ל: ס י ִיְשָרֵאָֽ ֹון ֱאֹלֵהֶ֥ בּו ֶאת־ֲארֵ֖ ל ַוַיֵסֵּ֕  ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאִ֑

ד ַוַיְך ֶאת־ַאְנֵשי הָ  י ַיד־ְיקָֹוק׀ ָבִעיר ְמהּוָמה ְגדֹוָלה ְמֹא֔ י ַאֲחֵרי׀ ֵהַסבּו ֹאתֹו ַוְתִהֹ֨ ן ְועַ )ט( ַוְיִהֵׁ֞ יר ִמָקֹטֵ֖ ֹול ִע֔ ד־ָגדִ֑

ים: ם עפלים ְטֹחִרָֽ ּו ָלֶהֵ֖  ַוִיָשְתרֶ֥

ֶעְקרֹ  ּו ָהָֽ ֹוא ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֶעְק֔רֹון ַוִיְזֲעקֹ֨ ֹון ַוְיִהי ְכבֹ֨ ים ֶעְקרִ֑ ֹון ָהֱאֹלִהֵ֖ ּו ֶאת־ֲארֶ֥ ְַּ֤יַשְלחֻ֛ ים ֵלאֹמר ֵהַסבּו ֵאַלי ֶאת־)י( ַוָֽ ִנ֜

ִני וְ  ל ַלֲהִמיֵתֵ֖ י:ֲארֹון ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵא֔  ֶאת־ַעִמָֽ

ֹון ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל וְ  ּו ֶאת־ֲארֹ֨ אְמרּו ַשְלחֵׁ֞ ָֹֽ ּו ַוַיַאְס֜פּו ֶאת־ָכל־ַסְרֵני ְפִלְשִתים ַוי י )יא( ַוִיְשְלחֹ֨ ית ֹאִתֵ֖ א־ָיִמֶ֥ ָֹֽ ָיֹשב ִלְמֹק֔מֹו ְול

ה ְמֹאֻ֛  יר ָכְבָדֶ֥ ּוַמת־ָמֶות ְבָכל־ָהִע֔ י־ָהְיָתה ְמהָֽ י ִכָֽ ם:ְוֶאת־ַעִמִ֑ ים ָשָֽ  ד ַיֶ֥ד ָהֱאֹלִהֵ֖

ִים: יר ַהָשָמָֽ ת ָהִעֵ֖ ְוַעֶ֥ ַעל ַשָֽ ים ַוַתֻ֛ ּו בעפלים ַבְטֹחִרִ֑ כֵ֖ תּו ה  ֲאָנִשים ֲאֶשר לֹא־ֵמ֔  )יב( ְוָהָֽ

  ה פרק א שמואל
 
הּו ָהֱאֹלִהים ֲארֹון ֵאת ָלְקחּו ּוְפִלְשִתים( א)  :ַאְשדֹוָדה ָהֵעֶזר ֵמֶאֶבן ַוְיִבא 
 

  ה פרק א שמואל ג"רלב
 
 שהיו אדם בן צורת על צלם בהם שהיה שלהם א"ע בבית האלהים ארון הפלשתים הביאו והנה( א)

 :דגון אותו קורין
 

  יא פרשה( בובר) שמואל מדרש
 
 יוחנן רבי לקיש בן שמעון ורבי יוחנן רבי'(, א' ה'= א שמואל= א"ש' )וגו ארון את לקחו ופלשתים[ ד

 כך אמר לקיש בן שמעון רבי, אלוה אצל וישרה אלוה יבא, אלוה וזה אלוה זה אמרו כבדוהו אמר
 . לנוצח ויתעבד נצוח יבא, נצוח וזה נוצח זה אמרו אלא, בשכרן יהיה

 
  ב פסוק ה פרק א שמואל

 
 : ָדגֹון ֵאֶצל ֹאתֹו ַוַיִציגּו ָדגֹון ֵבית ֹאתֹו ַוָיִביאּו ָהֱאֹלִהים ֲארֹון ֶאת ְפִלְשִתים ַוִיְקחּו

 
  ג פסוק ה פרק א שמואל

 
 : ִלְמקֹומֹו ֹאתֹו ַוָיִשבּו ָדגֹון ֶאת ַוִיְקחּו ְיקָֹוק ֲארֹון ִלְפֵני ַאְרָצה ְלָפָניו ֹנֵפל ָדגֹון ְוִהֵנה ִמָמֳחָרת ַאְשדֹוִדים ַוַיְשִכמּו



 

 

 
  ג פסוק ה פרק א שמואל ג"רלב
 

 ולא למקומו אותו והשיבו דגון את לקחו ולזה י"הש מאת לא המקרה דרך על זה היה שכבר הפלשתים
 כפות ושתי דגון וראש' ה ארון לפני נופל דגון מצאו השני וביום, האלהים ארון משם להסיר השתדלו

 דגון כומרי היו ולזה ארצה נופל' ה ארון אצל נשאר היה מדגון הנשאר רק המפתן על כרותות ידיו
 כפות ושתי דגון ראש שם שמצאו מה מצד קדוש המקום שיהיה חשבו כי דגון מפתן על מלדרוך' נשמרי
 על ותמהים שוממים ושמם האשדודים הכה אבל באלהיהם שעשה השפטים י"לש הספיק ולא, ידיו

 שהסבו מה מפני לא אם להם המקרה זה חדוש שיהיה לאמר יכולים היו שלא בדרך להם שבאו המכות
 :האלהים ארון אליהם

 
  קג רמז א שמואל שמעוני ילקוט

 
 אומר לקיש בן שמעון' ר, בטלה לא דהא אסורה אומר יוחנן' ר מאליה שנשברה אלילים עבודת איתמר
 רבי איתיביה. מצלא מי לאחריני מצלא לא נפשא איהי אמר מימר, לה מבטל בטולי מסתמא מותרת
 ועובדים דגון שמניחין ראיה משם ליה אמר', וגו דגון כהני ידרכו לא כן על לקיש בן שמעון' לר יוחנן
  ... המפתן את

 
  ד פסוק ה פרק א שמואל

 
תֹות ָיָדיו ַכפֹות ּוְשֵתי ָדגֹון ְורֹאש ְיקָֹוק ֲארֹון ִלְפֵני ַאְרָצה ְלָפָניו ֹנֵפל ָדגֹון ְוִהֵנה ִמָמֳחָרת ַבֹבֶקר ַוַיְשִכמּו  ֶאל ְכר 
 : ָעָליו ִנְשַאר ָדגֹון ַרק ַהִמְפָתן

 
 

  ד פסוק ה פרק א שמואל ם"מלבי
 
 שראש[ ב, הראשון ביום כמו הארון צד ואל פניו על ששכב[ א, כפול נס היה המחרת ביום. דגון והנה( ד

 ושם המפתן על נפל שתחלה ראו ובזה. הארון צד אל לא, המפתן אל כרתות היו ידיו כפות ושתי דגון
 הארון ובין בינו מלחמה שהיה יטעו לבל זה והיה. הארון לפני אל גולמו הוסב כ"ואח, איבריו נכרתו

 צד אל לא המפתן אל נכרתו וידיו ראשו ולכן, הנוצח כדרך וידיו ראשו כרת אותו נצח שהארון י"וע
 :הארון לפני ונפל כרע מעצמו שנכרת אחר וכאילו, מעצמו נכרת שתחלה מורה שזה, הארון

 
  ה פסוק ה פרק א שמואל

 
 : ַהֶזה ַהיֹום ַעד ְבַאְשדֹוד ָדגֹון ִמְפַתן ַעל ָדגֹון ֵבית ַהָבִאים ְוָכל ָדגֹון ֹכֲהֵני ִיְדְרכּו לֹא ֵכן ַעל

 
 ה פסוק ה פרק א שמואל על אלשיך  
 נגד להתריס הוא כי אחשבה אמנם. וריח טעם לה אין זו הודעה הנה'. כו דגון כהני ידרכו לא כן על( ה)

 טומאת מתוך' ה ארון להוציא עם להתאסף לבם שמו ולא, האלקים ארון יצא מארצו אשר אלה', ה עם
 וזה, הדבר על יתברך הוא שהקפיד( ד נד רבה בראשית) ל"רז אמרו וכן'. ה שנא אשר ההם הגוים
 אחד של תרנגולתו אילו לישראל הוא ברוך הקדוש להם אמר יצחק רב בר שמואל רבי אמר, לשונם
 ואין פלשתים בשדה מחזר וארוני, מביאה שהיה עד מבואות כמה אחריה מחזר היה לא אבדה מכם
 מדרש) ל"רז אמרו עוד. כ"ע(, א צח תהלים) קדשו וזרוע ימינו לו הושיעה היא אף, עליו מקפידים אתם

 החמירו( ]ישראל אלקי את המרו) ישראל יצחק רב בר שמואל' ר בשם ירמיה רבי(, י פרשה שמואל
( ט א צפניה) כתיב בישראל אבל, דגון כהני ידרכו לא כן על דכתיב, מהאומות יותר[ זרה בעבודה
  :כ"ע, המפתן על הדולג על ופקדתי

 
  ו פסוק ה פרק א שמואל

 
 : ְגבּוֶליהָ  ְוֶאת ַאְשדֹוד ֶאת ַבְטֹחִרים< בעפלים> ֹאָתם ַוַיְך ַוְיִשֵמם ָהַאְשדֹוִדים ֶאל ְיקָֹוק ַיד ַוִתְכַבד

 
  ו פסוק ה פרק א שמואל י"רש
 
 :שממה לשון - וישמם( ו)

 :ויוצאין מעיהם בני ושומטין בנקביהם נכנסין עכברים הנקב מכת כרכשא חלחולת - בטחורים
 

  ו פסוק ה פרק א שמואל ג"רלב
 



 

 

 שבאו אלו שכן כל רב דם מהם ויוצא מאד מצער חולי והוא בטחורים שהוכו היתה המכה וזאת( ו)
 וידמה בגת ושלחוהו מאשדוד האלהים ארון להוציא הוכרחו ולזה מאד להכאיבם י"הש מאת להם
 על להשגחתו נביא בזולת זה נעשה או נביא שהיה שמואל באמצעות י"הש עשה המופתים שאלה
 :מהם האלהים ארון יאבד שלא ישראל

 
 

רד"ק על שמואל א ה, ו: "בעפולים כתיב וקרי בטחורים, והכתיב הוא שם כנוי  ורא

 לתחתוניות כי עפולי לשון גבוהות כמו עפל ובחן והכנוי בהפך והקרי הוא שם החולי".

יש כאן חילופי קרי וכתיב, והקרי הוא: 'טחרים'. לפי כידוע  –: "עפלים כאן אבל ראה

הוראת המילה 'עפל' כמייצגת את המקום החזק יותר של העיר, ניתן להקיש ולומר 

כי מדובר בחלק החזק יותר של הגוף, אך קשה לדעת ממילה זו למה הכוונה. על פי 

ז הרפואה המצרית העתיקה, חלק חשוב ביותר בגוף הוא פי הטבעת )בשל ריכו

העצבים לידו(, והיו למצרים הקדמונים רופאים מיוחדים שעסקו במחלות הקשורות 

בפעילות המעיים. אם כך, הרי שיש בזה כדי לבאר את המלה 'טחורים' ולראות בה 

פרשנות למלה 'עפלים', שמתחילת בריאתה הייתה 'לשון נקייה'. מכאן שהיחס בין 

ה כבחילופי הקרי והכתיב האחרים המילים עפלים / טחרים אינו נובע מלשון נקיי

: ישגלנה / ישכבנה(, כי אם מפרשנות מבארת. מתוך תיאור 30בפרשה )דברים כח

המחלה בין הפלישתים ברור, כי אין הכוונה למחלה ששמה המודרני )בעקבות חכמי 

, אלא למֵגפה הניכרת בדרכי העיכול Hemorrhoidsימי הביניים( הוא 'טחורים', 

לאחר כמה ימים. אפשרות אחרת היא לראות ב'עפל' לשון נקייה ומסתיימת במוות 

לאיבר המין, הוא חוזקו של הגבר, ואם כך הרי שיש לראות ב'עפלים' תצורה מפותחת 

 (IST) 2007בפברואר  15, 4102: ניר של עגבת."

 
 
 
  ז פסוק ה פרק א שמואל

 
 : ֱאֹלֵהינּו ָדגֹון ְוַעל ָעֵלינּו ָידֹו ָקְשָתה ִכי ִעָמנּו ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֲארֹון ֵיֵשב לֹא ְוָאְמרּו ֵכן ִכי ַאְשדֹוד ַאְנֵשי ַוִיְראּו

 
  ח פסוק ה פרק א שמואל

 
 ֲארֹון ִיֹסב ַגת ַויֹאְמרּו ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ַלֲארֹון ַנֲעֶשה ַמה ַויֹאְמרּו ֲאֵליֶהם ְפִלְשִתים ַסְרֵני ָכל ֶאת ַוַיַאְספּו ַוִיְשְלחּו
  ס: ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֲארֹון ֶאת ַוַיֵסבּו ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי

 
  ח פסוק ה פרק א שמואל ם"מלבי

 
 ולא, שמה גם מטהו ישלח אם לראות לגת שיסוב אמרו כ"וע, במקרה הדבר תלו הסרנים. יסב גת( ח)

 את אלהים ויסב( יח, יג שמות) ש"כמ) יסב ש"כמ רחוק שהיה לגת רק לאשדוד קרובה לעיר שלחוהו
 :רחוק למקום יתפשט ולא טבעי מתדבק חולי שהוא חשבו כי(, העם

 
  ט פסוק ה פרק א שמואל

 
 ַוִיָשְתרּו ָגדֹול ְוַעד ִמָקֹטן ָהִעיר ַאְנֵשי ֶאת ַוַיְך ְמֹאד ְגדֹוָלה ְמהּוָמה ָבִעיר ְיקָֹוק ַיד ַוְתִהי ֹאתֹו ֵהַסבּו ַאֲחֵרי ַוְיִהי
 : ְטֹחִרים< עפלים> ָלֶהם
 

  יא פרק זוטא ספרי
 

 כאן עד( ח ד' א שמואל) האלה האדירים האלהים מיד יצילנו מי לנו אוי אומר אתה בדבר כיוצא
 עשר אמרו במדבר מכה בכל מצרים את המכים האלהים הם אלה אמרו הרשעים שבהן כשרים אמרו

http://faculty.biu.ac.il/~testsm/mahalotkot.html#_ftnref103
http://he.wiktionary.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9:%D7%A0%D7%99%D7%A8


 

 

 אמר מעתה עוד מכה לו אין מעכשיו במדבר בעמו כלה מכות ושאר המצרים על להביאן לו היו מכות
 העולם בכל נהיה שלא מכה עליכם אביא אני אף מעתה מכה עוד לי שאין אמרתם אתם המקום להן

 בתהום ונבלע מעיו את ושומט הארץ מן עולה ועכבר בטחור יושב מהן אחד היה כיצד הא בה כיוצא
 מהן אחד היה א"ד(. ט ה'/ א שמואל/ שם) טחורים להם וישתרו האשדודים על י"י יד ותכבד' שנ

 מהן אחד והיה ספלים להם עשו לתהום ויורד מעיו בני ושומט הארץ מן עולה ועכבר הארץ על יושב
 עולה ועכבר מאליו נבקע הספל והיה שבראך למי כבוד תן לספל ואומר עולה ועכבר הספל בתוך יושב

 . לתהום ויורד מעיו בני את ושומט
 

  י פסוק ה פרק א שמואל
 

 ֶאת ֵאַלי ֵהַסבּו ֵלאֹמר ָהֶעְקֹרִנים ַוִיְזֲעקּו ֶעְקרֹון ָהֱאֹלִהים ֲארֹון ְכבֹוא ַוְיִהי ֶעְקרֹון ָהֱאֹלִהים ֲארֹון ֶאת ַוְיַשְלחּו
 : ַעִמי ְוֶאת ַלֲהִמיֵתִני ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֲארֹון

 
  י פסוק ה פרק א שמואל ם"מלבי

 
 הסרנים יעצו שכבר אחר, מעצמם שלחוהו רק הפעם בזאת הסרנים את אספו לא לכן. וישלחו( י)

 עד כי, גדולה זעקה זעקו לשם הארון שבא העקרונים אבל. אחר מקום אל המכה ממקום לשלחו
 ':וכו להמיתני' וכו הסבו זעקו ולכן, מות מהומת היתה ועתה וחולי מכה רק היה עתה

 
  יא פסוק ה פרק א שמואל

 
 ְוֶאת ֹאִתי ָיִמית  ְולֹא ִלְמֹקמֹו ְוָיֹשב ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי ֲארֹון ֶאת ַשְלחּו ַויֹאְמרּו ְפִלְשִתים ַסְרֵני ָכל ֶאת ַוַיַאְספּו ַוִיְשְלחּו
 : ָשם ָהֱאֹלִהים ַיד ְמֹאד ָכְבָדה ָהִעיר ְבָכל ָמֶות ְמהּוַמת ָהְיָתה ִכי ַעִמי
 

  יא פסוק ה פרק א שמואל על אלשיך
 
 בישראל ישראל אלקי שארון אם כי זה אין. ויאמרו פלשתים סרני כל את ויאספו וישלחו( יב - יא)

 לכת בכונת ישראל אלקי ארון את שלחו לכן, עושה הוא למקומו אותו משלחים שאין ועל, חפץ
 אלקי ארון שהוא למה כי, ישראל אלקי ארון את שלחו וזהו. למקומו ישוב מעצמו והוא, לארצו
 יגמרו למען' ה יד שם יותר כבדה, זה בדבר יחזיקו ולמען. מעצמו כלומר, למקומו וישוב, ישראל
 : היחלו אשר
 
 
 

  יא פסוק ה פרק א שמואל י"רש
 
 ויהומם פלשתים על גדול בקול' ה וירעם אביהן וזה רעם ידי על מהומות כל - מות מהומת( יא)
 :הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר דרבי מדות ושתים שלשים באגדה מפורש כך'( ז' א שמואל)
 
  יב פסוק ה פרק א שמואל

 
כּו ֵמתּו לֹא ֲאֶשר ְוָהֲאָנִשים  : ַהָשָמִים ָהִעיר ַשְוַעת ַוַתַעל ַבְטֹחִרים< בעפלים> ה 

 
  יב פסוק ה פרק א שמואל דוד מצודת

 
 :בהמגפה - מתו לא אשר( יב)

 :למעלה עד מאוד גדלה ל"ור גוזמא מדרך הוא - השמים
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 


