
 

 

 בס"ד

 עם מדרשים  ושמואל א פרק  -9שיעור 

 שמואל א פרק ו פסוק א 

ים: ִֽׁ ה ֳחָדשִּ ְבָעֵ֥ ים שִּ ְשתִּ ה ְפלִּ ֵ֥ ְשד  י ֲארֹון־ְיֹקָֹוָֹ֛ק בִּ ִ֧  ַוְיהִּ

 מלבי"ם שמואל א פרק ו פסוק א 

)א( ויהי. ספר כי ארכו הימים עד ז' חדשים ולא סרו המכות מהם, ומזה ראו שאינו מֹקרה, כי המֹקרה לא 
 יתמיד:

 שמואל א פרק ו פסוק ב 

ה ְנשַ  נּו ַבמ  ע ֻ֕ ה ַלֲא֣רֹון ְיֹקָֹוָֹ֑ק הֹודִּ ה־ַנֲעש  ר ַמִֽׁ אמֹֹּ֔ ים ל  ְסמִּ ים ְוַלקִֹּֽׁ ִ֤ ֲהנִּ ים ַלכֹּ ְשתִּ ְֹקְר֣אּו ְפלִּ ֹו:ַויִּ ְמֹקֹומִֽׁ נּו לִּ ֵ֥  ְלח 

 מלבי"ם שמואל א פרק ו פסוק ב 

, א[ מה נעשה לארון ה', ר"ל אם ישלחוהו למֹקומו או ויֹקראו וכו' לאמר מה נעשה וכו'. הם שאלו שתי שאלות
יעכבוהו אצלם. ב[ אם יחליטו כי מצטרכים להשיבו למֹקומו, שאלו הודיענו במה נשלחנו למֹקומו, ר"ל אם 
ישלחוהו בעגלה או ישאוהו בכתף, אם יחלו פניו במנחה או ישלחוהו ריֹקם. וע"כ ֹקראו לכהנים ולֹקוסמים, 

ֹקוסמים, שהם היודעים דברים הנעלמים טבעיים וסגוליים ואלהיים והם ידעו כי פשר השאלה הא' ידעו ה
בלטיהם אם המכה השגחיית או עפ"י מֹקרה ואם תלך מאתם ע"י שישיבו את הארון או לא, ופשר השאלה 
השניה ידעו הכהנים, הם יודעים איך יתנהגו עם דברים המֹקודשים ואיך יכבדו אותם ואיך ירצו פני האלהי 

 במנחה:

 מואל א פרֹק ו פסוֹק ג ש

יבּו ל  ָ֛ ב ָתשִּ ֵ֥ י־ָהש  ִֽׁ ם כִּ יָֹקֹ֔ ּו אֹּתֹו ר  ל ַאל־ְתַשְלחִ֤ ְשָרא  י יִּ ִ֤ ת־ֲארֹון ֱאֹלה  ים א  ם־ְמַשְלחִִּ֞ ִֽׁ ֹּאְמרּו אִּ ָמה ַוי ם ָלָ֛ ע ָלכ ֹ֔ ְפאּו ְונֹוַד֣ ָרִֽׁ ז ת  ם ָאִ֤ ֹו ָאָשָ֑
ם: ִֽׁ כ  ּור ָידֹו מִּ ֹּא־ָתסֵ֥  ל

 פסוק גמצודת דוד שמואל א פרק ו 

 ר"ל אם יצא הדבר לשלחו למֹקומו אל תשלחנו ריֹקם מבלי מנחה ותשורה: -)ג( אם משלחים 

 תשיבו לה' ֹקרבן אשם כדין המועל בהֹקדש: -תשיבו לו אשם 

ר"ל כשתרפאו אז יהיה נודע לכם בבירור למה לא תסור ידו ֹקודם ההשבה ר"ל אז תדעו שיד ה'  -אז תרפאו 
 עשתה זאת:

 שמואל א פרק ו פסוק ד 

י ָזָהֹ֔  ֣ ָשה עפלי ְטחֹּר  ים ֲחמִּ ְשתִֹּ֔ ֣י ְפלִּ ְסַפר ַסְרנ  ֹּאְמרּו מִּ יב לֹוֹ֒ ַוי ֣ ר ָנשִּ ֣ ה ָהָאָשם ֲאש  ֹּאְמרּו ָמ֣ ה ַוי ָפֵ֥ י־ַמג  ִֽׁ ב כִּ י ָזָהָ֑ ֣ ָשה ַעְכְבר  ב ַוֲחמִּ
ם ִֽׁ יכ  ת ְלכ ָלם ּוְלַסְרנ   .ַאַחָ֛

 ק ד מלבי"ם שמואל א פרק ו פסו

)ד( ויאמרו. לעומת שתפסו בלשונם כי השב תשיבו לו אשם, שלשון השבה לא יצדֹק רֹק אם משיב הדבר בעצמו 
שבו אשם )כמ"ש )במדבר ה, ז( והשיב את אשמו בראשו, שמשיב הרעות שגזל, כי על הבאת מנחה וזבח היה 

צמו, ולא יתכן לאמר צ"ל תביאו אשם(, שאלו מה האשם אשר נשיב, איך יצויר השבת האשם והחטא בע
שנשיב אשם רֹק שנביא אשם: ויאמרו. בארו להם כי אחר שהיתה המכה בצורת טחורים ועכברים, בהכרח יש 
להמכה איזה יחס עם החטא, כי החטא והעון הוא עצמו יתלבש בצורת המשחית להעניש את החוטא כנודע, 

את חטאתם נגד כבודו, ואם תשיבו ובהכרח כי האשם שלכם היה בצורה זאת ובאיכות זה כאילו בצורה ז
הצורה הזאת המשחתת אל הֹקדושה, ובה תכבדוהו תחת אשר בה מריתם, בזה תשיבו לו את האשם אל 
הֹקדושה. ובארו שני ענינים, א[ הכמות של האשם, שיהיה מספרו חמשה וחמשה. ב[ האיכות, שיהיו עפלי זהב 

לכלם ולסרניכם, ר"ל במספר זה תורו כי הסרנים ועכברי זהב. ופי' תחלה טעם מספר חמשה, כי מגפה אחת 
השוו עם כל העם במכה אחת, לכן יהיה המספר חמשה נגד חמשת הסרנים, ויהיה כפול חמשה טחורים שהם 



 

 

גדולים נגד הסרנים, וחמשה עכברים שהם ֹקטנים נגד העמים שתחת ממשלתם, שכל עם יביא עכבר אחד 
 ול הארץ, היה צורת הטחורים נגד המכה ששלט בפרי אדמתם(:)ולמ"ש המפ' שהעכברים היו משחיתים את יב

 שמואל א פרק ו פסוק ה 

ְשָר  י יִּ ֵ֥ אֹלה  ם ל  ָ֛ ץ ּוְנַתת  ר  ת־ָהָאֹ֔ ם א  יתִּ ם ַהַמְשחִּ יכ  י ַעְכְבר  ֣ ם ְוַצְלמ  יכ ֶ֜ י עפליכם ְטחֹּר  ם ַצְלמ  ית  ת־ָידֹו ַוֲעשִּ ל א  ִ֤ ֹוד אּוַלי ָיֹק  ל ָכבָ֑  א 
ם: ִֽׁ ל ַאְרְצכ  ַעֵ֥ ם ּומ  יכ  ל ֱאֹלה  ַעֵ֥ ם ּומ  יכ ֹ֔ ֲעל  ִֽׁ  מ 

 מצודת דוד שמואל א פרק ו פסוק ה

 ר"ל עשו צלמי דמות העפולים והעכברים אשר הם משחיתים וכו': -)ה( צלמי וכו' המשחיתים וכו' 

 ר"ל לא שהוא צריך לזה אלא תנו לכבודו: -ונתתם וכו' כבוד 

מעל יושבי ארצכם  -ומעל ארצכם  על הסרנים יאמר: -מעליכם  תעשו לו: בעבור הכבוד אשר -אולי יֹקל 
 מותר העם:

 שמואל א פרק ו פסוק ו 

ל בָ  ֣ ְתַעל  ר הִּ ֣ ם ֲהלֹוא ַכֲאש  ָבָ֑ ת־לִּ ם ּוַפְרעֹּה א  יִּ ְצַרֵ֥ ּו מִּ ְבדָ֛ ר כִּ ִ֧ ם ַכֲאש  ת־ְלַבְבכ ֹ֔ ָמה ְתַכְבדּו א  כּוְוָלִ֤ ִֽׁ ל  ְַֽיַשְלחּום ַוי  ם ַוִֽׁ  :ה ֹ֔

 אלשיך על שמואל א פרק ו פסוק ו

וכן על אשר אמרו אם משלחים את ארון ה' שהוא אין עצתנו לשלח אלא שאם אתם משלחים אל תשיבו 
ריֹקם, גם זה שלא כרצוננו, כי )ו( למה תכבדו את לבבכם כאשר כבדו מצרים ופרעה לבלתי שלח את העם, 

 וֹקת בלתי שלח הארון לא תעלה על לב:עד שהתעלל בהם במכות עד ששלחום על כרחם, באופן שחל

 שמואל א פרק ו פסוק ז 

 ִ֤ ל ַוֲאַסְרת  ם עָֹּ֑ יה  ה ֲעל  ֹּא־ָעָלֵ֥ ר ל ָ֛ ֹות ֲאש  י ָפרֹות ָעלֹ֔ ִ֤ ת ּוְשת  ָחֹ֔ ה ֲחָדָשה א  ּו ֲעָגָלִ֤ ם ְוַעָתה ְֹקחּו ַוֲעשֶ֜ ִ֧ יבֹּת  ה ַוֲהש  ת־ַהָפרֹות ָבֲעָגָלֹ֔ ם א 
ם ַהָבִֽׁ  יה  ַאֲחר  ם מ  ָ֛ יה   ְיָתה:ְבנ 

 רלב"ג שמואל א פרק ו פסוק ז

)ז( וידמה שכבר שלח הש"י עוד שם עכברים היו משחיתים את הארץ והתשפטה המכה הזאת בכל ערי פלשתים 
' וֹקוסמיהם שיעשו להם צלמי טחורי זהב ועכברי זהב כמספר הסרנים וזהו האשם ולזה אמרו להם כומריה

שישיבו לה' כדי שתסור ידו מעליהם והזהירום שלא יֹקשה להם מעשות זה שלא יֹקרה להם כמו שֹקרה 
למצרים ולפרעה, והנה היישירו אותם עוד באופן אחר לדעת בֹקלות אם בא להם רע זה בסבת ארון האלהים 

ראשון היה בו מה ספֹק וזה כי אף על פי שהיה זה הרע להם בסבת ארון האלהים הנה לא יחויי' כי האופן ה
שירפאו תכף ֹקוד' השבתם אותו למֹקומו ולזה לא יתכפר להם כי מידו היתה זאת להם עד שובו לישראל וזה 

ה הראשונה אם לא ירפאו לא יוכלו הפלשתים להשיבו אליהם עם האשם ולזה לא תועיל לפלשתי' זאת הבחינ
ולזה ידמו שלא היו מסכימים בזאת העצה והכירו זה הכהני' והֹקוסמים ואמר להם שלא יכבדו לבם ועם כל 
זה נתנו להם בחינה שנית תוכר להם ֹקודם השיבם הארון לישראל ולזה צוו שיעשו עגלה חדשה לכבוד הש"י 

היינה בנות תרבות למשוך בעגלה כי ויהיו להם שתי פרות מניֹקות עגלים שלא עלה עול על הפרות ולזה לא ת
לא נסו שום מלאכה עם שבכאן תהיה סבה שנית למעט מן ההליכה והיא היותם משיבים בניהם מאחריהם 
הביתה כי אהבתם את העגלים תמשכם לשוב אליהם כפי כחם אם לא היה זה מאת הש"י להשיב הארון 

ש שהיה המֹקום הֹקרוב להם מישראל הנה לישראל ואם תתישרנה הפרות מעצמן ללכת לישראל דרך בית שמ
יתבאר כי מה' היתה זאת בסבת ארון האלהים ואם לא הנה הגיע זה לנו במֹקרה שאם היה מגיע ממנו על דרך 
המופת לא תֹקצור ידו מעשות זה המופת השני והוא להניע הפרות אל שילכו מעצמן דרך בית שמש ואם היה 

 יב ארון האלהי' לישראל:זה לנו במֹקרה לא יושב זה האשם לו ולא נש

 שמואל א פרק ו פסוק ח 

ם לֹו ָאָשֹ֔  ֵ֥ בֹּת  ר ֲהש  י ַהָזָהב ֲאש  ֣ ת׀ ְכל  ֣ ה ְוא  ֲעָגָלֹ֔ ל־ָה֣ ם אֹּתֹו א  ִ֤ ת־ֲא֣רֹון ְיֹקָֹוֹק ּוְנַתת  ם א  ם ּוְלַֹקְחת ִ֞ ֵ֥ ַלְחת  ֹו ְושִּ דָ֑ צִּ ימּו ָבַאְרַגז מִּ ֵ֥ ם ָתשִּ
ְך:  אֹּתֹו ְוָהָלִֽׁ

 א פרק ו פסוק ח מלבי"ם שמואל 



 

 

)ח( ולֹקחתם. ואז יתנו עליו הארון והאשם ויראו אם ילך מעצמו אם לא. והנה אף שילכו מעצמם עדיין אין 
 בחינה זו מספֹקת, עד:

 שמואל א פרק ו פסוק ט 

ה ַהְגדֹו ת־ָהָרָעֵ֥ נּו א  ָשה ָלֹ֔ ש הּוא ָע֣ מ  ית ש ֹ֔ ֣ ה ב  ֹו ַיֲִֽׁעל  ְך ְגבּולִ֤ ר  ם־ד  ם אִּ ית  נּו ּוְראִּ א ָידֹו ָנְַֽ֣גָעה ָבֹ֔ ִֹּ֤ י ל ֣ ֹּא ְוָיַדְענּו כִּ ם־ל את ְואִּ ָֹּ֑ ָלה ַהז
נּו: ָיה ָלִֽׁ ה הּוא ָהֵ֥ ֵ֥ ְֹקר   מִּ

 שמואל א פרק ו פסוק י 

ם יה  ת־ְבנ  ה ְוא  ֹות ַוַיַאְסרּום ָבֲעָגָלָ֑ י ָפרֹות ָעלֹ֔ ִ֤ ְֹקחּו ְשת  ן ַויִּ ים כ ֹ֔ ּו ָהֲאָנשִּ ת: ַוַיֲעשִ֤ יִּ ּו ַבָבִֽׁ  ָכלֵ֥

יב( ויעשו האנשים כן ויֹקחו שתי פרות כו'. והנה ערבו למו דברי  -)י אלשיך על שמואל א פרק ו פסוק י 
יח(, כי בטחורים  -הֹקוסמים מדברי הכהנים, וזהו ויעשו האנשים כן כו', אך בדורון עשו פשרה )פסוֹקים יז 

שהיו על הסרנים הרבו ועשו כמספר כל ערי שהיו להוצאת עם הארץ עשו חמשה בלבד, אך בעכברים 
 פלשתים, של כל הסרנים מעיר מבצר ועד כפר הפרזי:

 שמואל א פרק ו פסוק יא 

ם: ִֽׁ יה  י ְטחֹּר  ֵ֥ ת ַצְלמ  ב ְוא  י ַהָזָהֹ֔ ֣ ת ַעְכְבר  ת ָהַאְרַגז ְוא  ֣ ה ְוא  ל־ָהֲעָגָלָ֑ ֹון ְיֹקָֹוֹק א  ת־ֲארֵ֥ מּו א  ָ֛  ַוָישִּ

 פסוק יא  מצודת דוד שמואל א פרק ו

 הם העפולים שהיו דומים בצד מה לטחורים: -)יא( טחוריהם 

 שמואל א פרק ו פסוק יב 

ֹּא־ָסר ֹו ְול ּו ָהֹלְך ְוָגעֹ֔ ה ַאַחת ָהְלכִ֤ ָל֣ ְמסִּ ש בִּ מ  ית ש ֹ֔ ֣ ְך ב  ר  ְך ַעל־ד  ר  ֹות ַבד  ַשְרָנה ַהָפרֶ֜ יַויִּ ְשתִּ ִ֤י ְפלִּ אול ְוַסְרנ  ָֹּ֑ ין ּוְשמ ֣ ים ּו ָימִּ ֣ ְלכִּ ם הֹּ
ש: )יא( טחוריהם  מ  ית ָשִֽׁ ֵ֥ ם ַעד־ְגבּול ב  יה ֹ֔  הם העפולים שהיו דומים בצד מה לטחורים: -ַאֲחר 

 שמואל א פרק ו פסוק יג 

ֹון ָארֹ֔ ת־ָה֣ ְראּו א  ם ַויִּ יה  ינ  ת־ע  ְש֣אּו א  ֹק ַויִּ מ  ָ֑ ים ָבע  טִּ יר־חִּ ים ְֹקצִּ ֵ֥ ְצרִּ ש ֹקֹּ מ  ית ש ֹ֔ ֣ ֹות: ּוב  ְראִֽׁ ְשְמחּו לִּ ַֽיִּ  ַוִֽׁ

 מלבי"ם שמואל א פרק ו פסוק יג 

ובית שמש. ספר כי בית שמש היו עוסֹקים אז בֹקציר חטים  )יג( השאלות )יג( אם שמחו למה ֹקצף ה' עליהם:
והיה ראוי שיצאו לֹקראת הארון ולֹקבלו ולנהלו בכבוד וגיל, והם בנשאם עיניהם ויראו את הארון וישמחו 

א שמחו כראוי בשמחה של מצוה להניח מלאכתם ולהביאו אל חדר הורתו, רֹק השמחה היה לראות, ר"ל ל
 לראות כשמח על דבר חדש מפליא עיני רואים, וזה הוצעה אל הֹקצף שֹקצף ה' עליהם כמו שיתבאר:

 שמואל א פרק ו פסוק יד 

י ַוַתֲעמֹּ֣  ְמשִּ ית־ַהשִּ ִֽׁ ַע ב  ִ֤ ה ְיהֹוש  ל־ְשד  ָאה א  ה ָבָּ֠ ּו עָֹּלה ְוָהֲעָגָלָ֡ ֱעלֵ֥ ֹות ה  ת־ַהָפרֹ֔ ה ְוא  י ָהֲעָגָלֹ֔ ֣ ת־ֲעצ  ְַֽיַבְקעּו א  ה ַוִֽׁ ן ְגדֹוָלָ֑ ב  ֣ ם ְוָשם א  ד ָשֹ֔
ֹק:   ַליֹקָֹוִֽׁ

 מלבי"ם שמואל א פרק ו פסוק יד

)יד( והעגלה. ולכן לא עמדו הפרות גם עתה, והיה עוד נס, א[ שעתה סרו מן הדרך אל השדה, ב[ שעמדו בשדה 
יהושע בית השמשי. ובאר הטעם, כי שם היתה אבן גדולה שהיתה מוכנת בהשגחה שיונח הארון עליה: 

"ז ודאי לא עשו אנשי ויבֹקעו. שרי פלשתים בֹקעו עצי העגלה: והעלו )ר"ל שצוו להעלות( את הפרות. )כי כ
 בית שמש מעצמם בלי דעת הסרנים שהיו העגלה והפרות שלהם(:

 שמואל א פרק ו פסוק טו 

ל־הָ  מּו א  ב ַוָישִּ י־ָזָהֹ֔ ִֽׁ ר־֣בֹו ְכל  תֹו ֲאש  ר־אִּ ז ֲאש  ת־ָהַאְרַגִ֤ ת־ֲא֣רֹון ְיֹקָֹוֹק ְוא  ידּו׀ א  ֣ ם הֹורִּ יִִּ֞ ִֽׁ ְוַהְלוִּ י ב  ֣ ה ְוַאְנש  ן ַהְגדֹוָלָ֑ ב  ֣ ֱעלּו א  ש ה  מ  ית־ש 
יֹקָֹוִֹֽׁק: ֹום ַההּוא ַלִֽׁ ים ַביֵ֥ ָ֛ ּו ְזָבחִּ ְזְבחִ֧ ַֽיִּ ֹות ַוִֽׁ לֶ֜  עֹּ

 שמואל א פרק ו פסוק טז 



 

 

ּוא: ס ֹום ַההִֽׁ ְֹקרֹון ַביֵ֥ בּו ע  ֵ֥ ּו ַוָיש  ים ָראָ֑ ְשתִּ ִֽׁי־ְפלִּ ה ַסְרנ  ָשֵ֥  ַוֲחמִּ

 שמואל א פרק ו פסוק יז 

ב ֲאש   י ַהָזָהֹ֔ ֣ ה ְטחֹּר  ל  ְֹק ְוא  ָחד ְלע  ד ְלַגֵ֥ת א  ָחֹ֔ ָחד ְלַאְשְֹק֣לֹון א  ד ְלַעָזִ֤ה א  ָחֹ֔ יֹקָֹוָֹ֑ק ְלַאְשדֹוד א  ים ָאָשם ַלִֽׁ ָ֛ ְשתִּ יבּו ְפלִּ ִ֧ שִּ ד: ר ה  ָחִֽׁ ֹון א   רֵ֥

 שמואל א פרק ו פסוק יח 

ים  ְשתִּ י ְפלִּ ִ֤ ר ָכל־ָער  ְסַפִ֞ י ַהָזָהב מִּ ֣ יהָ ְוַעְכְבר  יחּו ָעל  ִ֤ נִּ ר הִּ ל ַהְגדֹוָלה ֲאש  ֣ ד׀ ָאב  י ְוַע֣ ָ֑ ר ַהְפָרזִּ פ  ר ְוַעד כֹּ֣ ְבָצֹ֔ יר מִּ ֣ עִּ ים מ  ת ַהְסָרנִֹּ֔ ש  ֣   ַלֲחמ 
י: ִֽׁ ְמשִּ ית־ַהשִּ ִֽׁ ַע ב  ה ְיהֹוש  ֵ֥ ְשד  ה בִּ ת ֲא֣רֹון ְיֹקָֹוֹֹ֔ק ַעד ַה֣יֹום ַהז ֹ֔  א 

 אלשיך על שמואל א פרק ו פסוק יח

 לוים הורידו את הארון מהעגלה שגזרו לעצים, וישימו אל האבן הגדולה:)טו( ושה

 אבל על עכברי הזהב הוסיפו והביאו אחד מול כל עיר ולא חמשה לבד כדברי הֹקוסמים: -)יח( ועכברי וכו'  

 אשר הם לחמשת הסרנים ותחת ממשלתם: -לחמשת 

 סביב:בין מול עיר מבצר בין מול כפר פרוז מבלי חומה  -מעיר מבצר 

היא האבן הגדולה האמור למעלה וֹקראו אבל לפי שהעם התאבלו שם על אשר הכה ה'  -ועד אבל הגדולה 
בהם כמ"ש למטה ור"ל אין זה סוף הדבר אשר נכר ונודע עד היום הזה שדה יהושע כי אפילו האבן הגדולה 

 וכו' נכר הוא עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי:

 שמואל א פרק ו פסוק יט 

 ָ֑ ף אִּ ל  ים א  ֵ֥ שִּ יש ֲחמִּ ים אִֹּ֔ ֣ ְבעִּ י ָראּו ַבֲא֣רֹון ְיֹקָֹוֹֹ֔ק ַוַיְִַֽ֤ך ָבָעם שִּ ִ֤ ש כִּ מ  ית־ש  ִֽׁ י ב  ֣ ְך ְבַאְנש  ה ַוַיִ֞ ה ְיֹקָֹוָֹ֛ק ָבָעם ַמָכֵ֥ ָכִ֧ י־הִּ ִֽׁ ם כִּ ְתַאְב֣לּו ָהָעֹ֔ ִֽׁ יש ַויִּ
ה:  ְגדֹוָלִֽׁ

 רלב"ג שמואל א פרק ו פסוק יט

בית שמש כי ראו בארון ה', ולא עזבו מלאכתם שהיו ֹקוצרים ֹקציר חטים ונגפו הש"י באנשי  -)יט( ויך 
מהעם שבעי' איש שהיו שֹקולים חמשים אלף איש לגודל מעלתם או היו המוכים חמשים אלף ושבעים איש, 

 ויתאבלו העם כי הכה ה' בעם מכה גדול':

 מצודת דוד שמואל א פרק ו פסוק יט

ו הארון וראו בו בפנים ולזה הכה בעם שבעים איש מגדולי העיר והיו ה' הכה בהם על שפתח -)יט( ויך 
 שֹקולים כחמשים אלף איש:

 שמואל א פרק ו פסוק כ 

י ַיעֲ  ל־מִּ ָ֑ה ְוא  ים ַהָקדֹוש ַהז  ָ֛ י ְיֹקָֹוִֹ֧ק ָהֱאֹלהִּ ְפנ  ד לִּ ל ַלֲעמֹֹּ֔ י יּוַכ֣ ש מִּ מ  ית־ש ֹ֔ ִֽׁ י ב  ֣ אְמרּו ַאְנש  ִֹּֽׁ ינּו: סַוי ִֽׁ ָעל  ה מ  ֵ֥  ל 

 שמואל א פרק ו פסוק כא 

ּו ַהעֲ  ת־ֲא֣רֹון ְיֹקָֹוֹֹ֔ק ְרדֻ֕ ים א  ְשתִּ בּו ְפלִּ ִ֤ שִּ ר ה  אמָֹּ֑ ים ל  ְרַית־ְיָערִּ י ֹקִּ ֵ֥ ל־יֹוְשב  ים א  ְשְלחּו ַמְלָאכִֹּ֔ ַֽיִּ ם:ַוִֽׁ ִֽׁ יכ  ּו אֹּתֹו ֲאל   לֵ֥

 מלבי"ם שמואל א פרק ו פסוק כא 

ת היתה ביהודה כי היא היושבת על הגבול הֹקרוב )כא( וישלחו מלאכים אל יושבי ֹקרית יערים. הנה בית שמש הזא
לעֹקרון )לא כן בית שמש אשר ליששכר(, וכן ֹקרית יערים היא ליהודה בגבול שבין יהודה לבנימין, לכן שלחו לשם 
להיותו ֹקרוב אליהם ומחלֹק שבטם. ולבל יתיראו לֹקבעו ֹקרוב לארץ פלשתים פן יֹקחוהו מאתם שנית, הודיעום לאמר 

ארון ה', ר"ל השיבוה מעצמם כי נפל פחדו עליהם, ואין להתירא כי יגעו בו שנית, ולכן רדו העלו  השבו פלשתים את
 אותו אליכם:

 

 


