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Ò·˜ÚÈ Ô˙�Â‰È 

 

 Ú·˘ ˙·Ó „Â„ Ï˘ Â„ÏÈ ˙ÂÓ)Ó˘"È ·"· ,‚È-‰Î( 

 

זכתה להתייחסות נרחבת בפרשנות ) ב"י�א"ב י"שמ(פרשת חטאו של דוד וגמולו 

. וכלה בפרשני זמננו ובמחקר המודרני, ל ובפרשנות הקדומה"החל בחז, המקרא

 עד עתה תיאר המקרא את עלייתו : זה הוא נקודת מפנה בתיאור מלכות דודסיפור

 פוקדת אותו שרשרת אסונות אישיי� ,משעה שחטא. והצלחותיו של דוד

 .וממלכתיי�

נשאר , העוסק במות בנה של בת שבע, א� דומה שחלקה האחרו� של הפרשה

במאמר זה ברצוני . ומעטי� התייחסו לתרומתו לפרשה, בשולי הפרשנות והמחקר

האידאולוגיות של סיפור זה למער� הכללי של פרשת לדו� בתרומותיו הספרותיות ו

 .חטאו של דוד

 1.ראשית יש לעמוד על מיקו� סיפור מותו של הילד בתו� כלל הפרשה

ב "י�א"וה� כוללי� את פרקי� י, גבולותיו של סיפור חטא דוד וגמולו ברורי�

) א, א"ב י"שמ(הפרשה פותחת בשליחת יואב למצור על העיר רבה . בשלמות�

2).לא�כו, ב"ב י"שמ(ימת בתיאור לכידת העיר רבה על ידי יואב ודוד ומסי
 

). ב"פרק י(והעונש , )א"פרק י(החטא : את הסיפור מקובל לחלק לשני חלקי�

 – )א, א"י" (וישלח דוד את יואב: " ומסיי� בשליחי� ששולח דודא פותח"יפרק 

אל ' שליח ששולח הב� ומסייב פותח "יפרק . )כז, א"י" (וישלח דוד ויאספה אל ביתו"

 שני הפרקי� 3).כה, ב"י" (וישלח ביד נת� הנביא "–) א, ב"י( "את נת�' וישלח ה: "דוד

 "' בעיני ה...וירע הדבר: "'אזכור כעסו של המסתיי� בפרק יא . 'מסתיימי� באזכור ה

 
, 'איש בתשובתו ואב בעונשו, מל� בחטאו, אתה האיש', סימו�' א: על מבנה הפרשה ראה .1

‡¯˜Ó· ˙È˙Â¯ÙÒ ‰‡È¯˜ :ÌÈ‡È·� È¯ÂÙÈÒ , אני מקבל את המבנה . 113�118'  עמ,1997ירושלי�

 .בשינויי� קלי�, המוצע על ידיו

י� שני הקטעי� האלו ברצ� נמסר, שמדלג על חטאו של דוד, בסיפור המקביל בדברי הימי� .2

 .נתו� זה תור� לחיזוק התיחו� שהוצע למעלה). ג�א', א כ"דה(

 על השורש .ח, ' וטי� רק כא� ובשופומופיע, בנוגע לנביא נדיר מאוד' שלח'השימוש בשורש  .3

ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ„‰ , יעקבס' י: ראה, כשורש מנחה המבטא עונש במידה כנגד מידה' שלח'

È‡¯˜Ó‰ ¯ÂÙÈÒ· ,שבות תשסאל �179�180' עמ, ו"ו. 
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 "'בעבור הויקרא את שמו ידידיה : "'ב מסתיי� באזכור ידידות ע� ה"פרק י). כז, א"י(

4).כה, ב"י(
 

 :נית� לחלק לשני חלקי�, ב"דהיינו את פרק י, את חלקו השני של הסיפור

 . משל כבשת הרש ונמשלו–יב �פסוקי� א

 . חזרתו בתשובה של דוד–כה �פסוקי� יג

לאחר חזרתו , בחלק זה. המאמר הזה מתמקד רק בחלקו השני של הפרק, כאמור

תגובותיו של , ת שבע ומותומתוארת מחלתו של הילד הנולד לב, בתשובה של דוד

 .ותגובת העבדי� למעשי דוד, דוד למחלה ולמוות

 :מספר בעיות מתעוררות למקרא הפסוקי�

העביר ' ג� ה: "הוא קובע, לאחר ששומע נת� את הצהרת התשובה של דוד .א

" בדבר הזה ג� הב� הילוד ל� מות ימות...  אפס כי נא� נאצת5חטאת� לא תמות

מה ? מדוע עדיי� צרי� להמית את בנו, א� דוד חזר בתשובה, בר�). יד�יג, ב"י(

 6?התועלת בהמתת ילדו הקט של דוד

, ובי� הביצוע, )יד, ב"י" (ג� הב� הילוד ל� מות ימות", קיי� פער בי� דברי נת� .ב

, ב"י" (את הילד אשר ילדה אשת אוריה לדוד ויאנש' ויל� נת� אל ביתו ויגֹ� ה"

אלא רק לאחר , כפי שנית� היה להבי� מדברי הנביא, דבנו של דוד לא מת מי). טו

ומדוע יש צור� , מה סיבת הפער בי� דברי נת� ובי� הביצוע. שבעה ימי ייסורי�

 ?בשבעה ימי� כדי להמית את התינוק הקט�

תיאור הפער בי� מעשיו של דוד ובי� פרשנות עבדיו למעשיו מהווה חלק מרכזי  .ג

 :ת מחשבותיה� המוטעות של העבדי�המקרא מתאר באריכות א. בסיפור

 
 .חלק מהמסגרת ההיסטורית, כאמור, ה�) לא�כו(הפסוקי� הבאי�  .4

התשובה . היכ� נגזרה גזרת המוות על דוד שמצוטטת על ידי נת�, שאלה בפני עצמה היא .5

: ראה). ה, ב"י" (ב� מות האיש העֹשה זאת: "שהדבר רמוז בדברי דוד עצמו, המקובלת היא

 ,J.P. Fokkelman, Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel 1;)יג' ספ(אברבנאל 

Assen 1981, p. 87 ;בר אפרת' ש ,˘Â¯ÈÙÂ ‡Â·Ó ÌÚ · Ï‡ÂÓ˘ , Ï‡¯˘ÈÏ ‡¯˜Ó–  ÈÚ„Ó ˘Â¯ÈÙ

‡¯˜ÓÏ , 122' עמ, 1996תל אביב. 

הילד , ) יד'פס(ואברבנאל ) יג' פס(ק "לדעת רד. כמה פרשני� וחוקרי� התייחסו לשאלה זו .6

לדעת הרצברג משמש הילד כקרב� לש� הצלת דוד מכל פגע . צרי� למות כיוו� שנולד בעוו�

 H.W. Herzberg, 1 and 2 Samuel, A Commentary (OTL), J.S. Bouden:ראה. עתידי

(trans.), Great Britain 1964, p. 316 .שתשובתו של דוד , לדעת מקרטר החטא כה חמור

. אלא רק להעתיק את גזר די� המוות מדוד עצמו לבנו, ר עליו לחלוטי�איננה יכולה לכפ

 P.K. McCarter, 1-2 Samuel, A New Translation with Introduction and Commentary:ראה

(AB), New York 1984, p. 301 .�ג� הבלתי שקולי� שבה�, כל צעדיו של דוד", לדעת מד ,

 המרכזי והסיבה להריגת אוריה ולקיחת בת שבע והוא הציר, "הב��נעשו מדאגה לעובר

�99' עמ, ב"אלו� שבות תשס, ‰Â „Â„- Ú·˘–‡ËÁ‰  ,ÔÂ˜È˙‰Â ˘�ÂÚ·˙, מד�' י: ראה. לאישה

102. 
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 אליו דברנו חי הילד בהיות הנה אמרו כי הילד מת כי לו להגיד דוד עבדי ויראו"

 עבדיו ויאמרו" ;)יח, ב"י" (רעה ועשה הילד מת אליו נאמר ואי� בקולנו שמע ולא

 הילד מת וכאשר ותב� צמת חי הילד בעבור עשיתה אשר הזה הדבר מה אליו

, את הסיבה האמתית למעשיו של דוד, ולעומת�, )כא, ב"י(" לח� ותאכל קמת

 כי ואבכה צמתי חי הילד בעוד ויאמר" :שאותה הוא מבאר לה� לאחר תמיהת�

 כלהא� צ� אני זה למה מת ועתה. הילד וחי 'ה] קרי וחנני[ יחנני יודע מי אמרתי

ספר דומה שהמ). כג�כב, ב"י" (אלי ישוב לא והוא אליו ל�הֹ אני עוד להשיבו

כדמויות משניות , המקראי נעזר לאור� כל הקטע בתגובותיה� של עבדי דוד

מה ההסבר להבדל בתגובות בי� דוד ובי� . לש� הארת דמותו של דוד, לדוד

וכיצד ה� עוזרי� בהבנת התהליכי� העוברי� , מה חשיבות� של העבדי�, עבדיו

 7?על דוד ובהבנת המסר של הסיפור

הגיוני , שצוטט לעיל, לעבדיו נראה שהסברו של דוד, בהמש� להערה הקודמת .ד

ולא ברור , שלא ברורה תמיהת� של העבדי�,  ומכא�8. ומתקבל על הדעתדומא

 ?מה רואה המקרא להארי� כל כ� בעניי� זה

דומני שהמפתח להבנת הרעיו� והמסר של סיפור מות הילד טמו� בהתבוננות 

 . של דודדהיינו בקשריו ע� סיפור חטאו, בהקשרו הכולל

ג� תגובת . א"חטאו של דוד מתואר באריכות ובהרחבה לאור� כל פרק י, כאמור

ב "בפרק י,  זוכי� לתיאור ארו�– משל הכבשה ונמשלו מפיו של נת� –הנביא 

בולטת העובדה , לעומת האריכות בתיאור החטא ובציטוט דברי נת�. יב�פסוקי� א

ויאמר דוד אל : "תי מילי� בלבד בש–שחזרתו בתשובה של דוד מתוארת בקיצור רב 

שהסיבה לכ� היא רצונו של המקרא , בפשטות נית� לומר). יג, ב"י ("'נת� חטאתי לה

 א� ייתכ� שהתיאור 9.המרשימה והספונטנית של דוד, לשבח את תגובתו המהירה

שעלול לבטא חוסר , הקצר טומ� בחובו ג� ממד של חוסר נחת מהחיפזו� של דוד

 .חטאוהבנה של החוטא את 

הרג אוריה על ידי דוד . בחינת חטאו של דוד מגלה שהוא איננו חטא פשוט, ואכ�

 .וכלפי שמי�; כלפי ע� ישראל; כלפי האד� הפרטי: הוא בעצ� חטא משולש

 
סוקר מספר פירושי� אפשריי� לביאור ההבדל בי� תגובת ) 301' עמ, 6הערה , לעיל(מקרטר  .7

 .העבדי� ותגובת דוד

) כ�טז', ויקרא י(המשווה בי� סיפור התגובות למות� של בני אהר� , דעה אחרת מביעה שרו� .8

וטוענת שמעשיו של דוד לאחר מות הילד מפתיעי� לא רק את , וסיפור מות בנו של דוד

 D.M. Sharon, ‘When Fathers Refuse to Eat: The:ראה. העבדי� אלא ג� את הקורא

Trope of Rejecting Food and Drink in Biblical Narrative’, Semeia 86, 1999, pp. 135-

148. 

, לעיל(סימו� ; 122' עמ, )5הערה , לעיל(בר אפרת ; 314' עמ, )6הערה , לעיל(הרצברג : ראה .9

, )ו"א ט"שמ(דבר זה בולט במיוחד בהשוואה לחזרתו בתשובה של שאול . 147' עמ, )1הערה 

 .והדברי� ידועי�
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במעגל נרחב יותר . חטא שבי� אד� לחברו, חטא דוד כנגד אוריה עצמו, ראשית

יי החיילי� הנמצאי� תחת בכ� שהפגי� אדישות לח, חטא דוד כנגד כלל ע� ישראל

במעגל השלישי חטא דוד כנגד . בעוד הע� סומ� על שיקול דעתו כמנהיג, השגחתו

 .'בכ� שהתעל� ממצוות התורה ומהשגחתו של ה, חטא שבי� אד� למקו�, ה"הקב

עליו לחזור : על פי זה צרי� דוד לתק� את שחטא בכל שלושת המעגלי� הללו

על הזלזול בחיי אד� שגילה ,  הפרטיבתשובה על המעשה שעשה כלפי האד�

 .כפי שהתגלה בחטאו' במעשיו ועל יחסו לה

א� אי� בה אלא , תגובתו של דוד לדברי נת� היא אכ� תשובה מהירה ומרשימה

 כדי שדוד יחזור 10).יג, ב"י ("'Ï‰חטאתי  "–הכרה במעגל השלישי של החטא 

לכ� . ובמעשי� נוספי�יש צור� בזמ� נוס� , בתשובה ג� בשני המעגלי� הראשוני�

עונש זה יסייע לדוד .  מות ילדו לאחר שבעה ימי ייסורי�–נגזר על דוד עונש חדש 

מעשי דוד ודבריו במהל� ימי הייסורי� של . לחזור בתשובה בכל שלושת המעגלי�

 . ירמזו לתהלי� התשובה של דוד, הילד ולאחר מותו

 כנגד אוריה –דוד כלפי הפרט נבח� כיצד רומז המקרא לתיקו� חטאו של , ראשית. א

 .החתי

ישנה השוואה מעניינת בי� תיאור מעשיו של אוריה החתי לאחר שדיבר עמו 

 . ובי� תיאור מעשיו של דוד תו� כדי חוליו של בנו, דוד

 :כמה מפעולותיו של דוד מתוארות במהל� המחלה עצמה

�ָבא צ�� ָ�ִוד ַוָ�ָצ� ַהָ�ַער ְ�ַעד ָהֱאלִֹהי� ֶאת ָ�ִוד ַוְיַבֵ�� �מ�. �ְרָצה ְוָ�ַכב ְוָל  ִזְקֵני ַוָ�ק"

 ).יז/טז, ב"י( ָלֶח� ִאָ)� ָבָרא ְולֹא �ָבה ְולֹא ָה�ֶר' ִמ� ַלֲהִקימ� ָעָליו ֵבית�

לאחר שהתבשר דוד על מותו של , פעולות אחרות של דוד מתבררות רטרואקטיבית

 :בנו

 ).כ, ב"י( ] קרי6ְִמלָֹתיו[ שמלתו ַוְיַח34ֵ ַוָ�ֶס1ְ 'ַוִ�ְרַח ֵמָה�ֶר' ָ�ִוד ַוָ�ָק�

 ).כד, ב"י( ִע89ָ ַו7ַ�ְ�ִב ֵאֶליָה ַוָ�בֹא ִאְ�)� ֶ�ַבע ַ�ת ֵאת ָ�ִוד ַוְיַנֵח�

ולא במקו� , )טז, ב"י ('שוכב ארצה' הוא:  מנע עצמו מארבעה דברי�דודמתברר ש

 –ולהחלי� בגדיו  לסו�, מלרחו�נמנע  ;)יז�טז, ב"י( נמנע מלאכול הוא; משכבו הרגיל

 –מלשכב ע� אשתו ונמנע  ;)כ, ב"י(הוא עושה זאת רק לאחר שנודע לו על מות ילדו 

 ).כד, ב"י(ג� זאת הוא עושה רק לאחר שניח� אותה על מות הילד 

 :מאות� דברי� שנמנע דוד נמנע ג� אוריה החתי, והנה

 .)ט, א"י( ֵ�ית� ֶאל ָיַרד ְולֹא ֲאדָֹניו ַעְבֵדי 7ָל ֵאת ַה9ֶֶל1ְ תֵ�י ֶ:ַתח א�ִרָ�ה ַו7ַ�ְ�ִב

 
: כיוו� שאי� ב� אד� שאותו הוא יכול לפייס, "'חטאתי לה"אברבנאל מבאר שדוד אומר  .10

 .וע� ישראל איננו מודע לחטאו של דוד, בת שבע איננה זקוקה לפיוס, אוריה מת
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�7ת יְֹ�ִבי� ִויה�ָדה ְוִי6ְָרֵאל ָה�ר�� ָ�ִוד ֶאל א�ִרָ�ה ַו�ֹאֶמר  ֲאדִֹני ְוַעְבֵדי י��ב ַואדִֹני ַ�;"

 ְוֵחי ַח1ָ�ֶ ִאְ�ִ)י ִע� ְוִל7ַ�ְב ִלְ�)�תְו ֶלֱאכֹל ֵ�יִתי ֶאל �ב�א ַוֲאִני חִֹני� ַהָ>ֶדה ְ:ֵני ַעל

 ).יא, א"י( ַהֶ<ה ַהָ�ָבר ֶאת ֶאֱע6ֶה ִא� ַנְפ1ָ�ֶ

אלא בפתח , הוא איננו שוכב במשכבו הרגיל: ג� אוריה מנע עצמו מארבעה דברי�

א� , הוא נמנע מללכת לרחו� ולהחלי� בגדיו בביתו; הוא נמנע מלאכול; בית המל�

11.ונמנע מלשכב ע� אשתו; )י, א" י–" הלא מדר� אתה בא(" מהדר� על פי שבא
 

דומה שהמקרא מלמדנו שבמעשי� שעשה תו� ? מה מטרת מער� ההשוואה הזה

הימנעות דוד מאות� דברי� שמה� . כדי חוליו של בנו גילה דוד הזדהות ע� קרבנו

הזדהות . מסמלת את תשובת המשקל ואת הכפרה על חטאו כנגד אוריה, נמנע אוריה

 .זו היא חלק מתהלי� החזרה בתשובה שאותו צרי� דוד לעבור לפני שיתכפר חטאו

עתה נבדוק כיצד רומז המקרא לתיקו� חטאו של דוד הנוגע לזלזול ולאדישות . ב

 .לחיי הכפופי� לו

ולכ� ניסה לשלוח את אוריה , דוד רצה לחפות על חטאו ע� בת שבע, כזכור

החלטה . החליט דוד להרוג את אוריה, שניסיונו זה נכשלא� לאחר , )יג�ז, א"י(לביתו 

, אלא מהווה פגיעה כוללת בע� ישראל וזלזול בחיי אד�, זו איננה פוגעת רק באוריה

נמצאי� תחת סמכותו של המל� וחייה� , וכמוהו שאר החיילי�, כיוו� שאוריה

 יואב ע� לשיא הזלזול בחיי נתיניו הגיע דוד בדבריו למלא� ששלח. מסורי� בידיו

 :בשורת הנופלי� בקרב

 ְוָכֶזה ָכזֹה 7ִי ַהֶ<ה ַהָ�ָבר ֶאת ְ�ֵעיֶני1ָ ֵיַרע ?ל י��ב ֶאל תֹאַמר 7ֹה ַה9ְַל�1ְ ֶאל ָ�ִוד ַו�ֹאֶמר

 ).כה, א"י( ְוַחְ<ֵקה� ְוָהְרָס8 ָהִעיר ֶאל ִמְלַחְמְ)1ָ ַהֲחֵזק ֶהָחֶרב )ֹאַכל

כל שומעיו יחס של אדישות לחיי האנשי� שתחת בדברי� קשי� אלו משדר דוד ל

 . תקלה זו צריכה לבוא על תיקונה. פיקודו

התיקו� מגיע . ייתכ� שרמז לתיקו� תקלה זו נמצא בדברי דוד לאחר מות ילדו

מחלתו של הב� . חיי בנו מבת שבע, כאשר מונחי� על הכ� חיי� החשובי� לדוד

מנסה , ראשית. יבות� של החיי�מזעזעת את דוד וגורמת לו לשקול מחדש את חש

נמנע מהנאות , הוא שוכב ארצה: דוד להציל את חייו של התינוק בכל דר� אפשרית

ג� דבריו לאחר שהתינוק מת מלמדי� על השינוי שעבר . בתחינה' החיי� ופונה לה

 :על דוד ועל הבנת המשמעות של חשיבות חיי האד�

  ֵאָלי ָי��ב לֹא ְוה�א ֵאָליו הֵֹל1ְ ֲאִני ע�ד ַלֲהִ�יב� לַהא�ַכ ָצ� ֲאִני ֶ<ה ָל9ָה ֵמת ְוַעָ)ה

 ).כג, ב"י( 

 
 R. Alter, The David:וכ�, 153�154' עמ, )1הערה , לעיל(עמדו סימו� על חלק מהאנלוגיה הזו  .11

Story, A Translation with Commentary of 1 and 2 Samuel, New York 1999, p. 261. 
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בציטוט דברי דוד . שהמת לא ישוב עוד לחיי�, דוד מבי� שהמוות הוא בלתי הפי�

הוא מבי� את משמעות : לאחר מות הילד רומז המקרא למהפ� במחשבתו של דוד

12.האד� את הזלזול בחיי –ובכ� מתק� את חטאו , החיי�
 

שבסיפור מותו של הילד רומז המקרא לחזרה בתשובה של דוד , עד עתה נוכחנו. ג

א� דומה שג� כלפי שמי� יש לדוד מה . מחטאו כלפי אוריה ומהזלזול בחיי נתיניו

', ובכ� הודה שהתעל� מציוויי ה, )יג, ב"י ("'חטאתי לה"אמנ� דוד הודה ואמר . לתק�

', שדוד לא רק התעל� ממצוות ה, א מלמדי�"יא� מעשיו של דוד המתוארי� בפרק 

נעדר לחלוטי� מפרק ' העובדה שש� ה. 'אלא ג� חשב שנית� להסתיר את חטאו מה

' מלמדת על הנתק הקיי� בי� ה, של הפרק ומופיע לראשונה רק בפסוק האחרו�, א"י

בת , דוד אס� את בת שבע לביתו, עברו מספר חודשי� מאז החטא, ואכ�. ובי� המל�

ומעשיו עברו ללא כל תגובה , ודוד חשב לתומו שתכניתו הצליחה,  ילדה לו ב�שבע

 .שמימית

מלמדת אותו שאי� אפשרות להסתיר דבר ) יג�א, ב"י(שליחותו של נת� אל דוד 

אול� דוד צרי� לעבור תהלי� ארו� ועמוק כדי להפני� היטב , מעיני מלכו של עול�

 'מערב את הכאשר דוד , חוליו של בנותהלי� ההפנמה רמוז בתיאור מהל� . מסר זה

בניגוד מוחלט , ה� לפני מות הילד ה� אחרי מותו, בכל שלב ושלב של המשבר

 .למעשיו בעת החטא

א� על , ומבקש לשנות את רוע הגזרה' בזמ� חוליו של הילד פונה דוד ישירות לה

 :פי ששמע במפורש מפי הנביא על אודות העונש

�ָבא צ�� ָ�ִוד ַוָ�ָצ� ַהָ�ַער ְ�ַעד לִֹהי�ָהֱא ֶאת ָ�ִוד ַוְיַבֵ�� � .)טז, ב"י( �ְרָצה ְוָ�ַכב ְוָל

 :'מסופר שדוד הל� להשתחוות בבית ה, לאחר שעבדי דוד מספרי� לו על מות הילד

 ַוָ�בֹא ִ�ְ�ָ)ח�ַו 'ה ֵבית ַוָ�בֹא] קרי 6ְִמלָֹתיו[ שמלתו ַוְיַח34ֵ ַוָ�ֶס1ְ ַוִ�ְרַח' ֵמָה�ֶר' ָ�ִוד ַוָ�ָק�

 .)כ, ב"י( ַו�ֹאַכל ֶלֶח� ל� ַו6ִ�ָימ� ַוִ�ְ�?ל ֵ�ית� ֶאל

א� לפני שהוא , מחלי� בגדיו, מתרח�, הוא ק�, יש לשי� לב לסדר המעשי� של דוד

13!' ומשתחווה לה– מקו� המשכ� –' הוא מקדי� והול� לבית ה, הול� הביתה לאכול
 

 :' ומדגיש את ניסיונותיו ליצור קשר ע� הבדבריו לעבדי� חוזר דוד

 .)כב, ב"י( ַהָ�ֶלד ְוַחי 'ה ] קריְוַחַ�ִני[ יחנני י�ֵדַע ִמי �ַמְרִ)י 7ִי

 
, ללעי(א ובי� דבריו לאחר מות הילד עמד פוקלמ� "על הניגוד שבי� דברי דוד ליואב בפרק י .12

זו הפע� הראשונה בספר שמואל ) 262' עמ, 10הערה , לעיל(לדעת אלטר . 91' עמ, )5הערה 

 .שדוד מדבר מעומק לבו ומביע את רגשותיו האמתיי�

 כבוד כלפי מעבירי� מסר של' דומני שג� הקדמת הרחיצה והחלפת הבגדי� להגעה לבית ה .13

על האפשרויות השונות להבנת ). כ' פס(ק "ראה רד',  שלא להגיע מלוכל� לבית ה–שמי� 

לא� ): כ, שמואל ב יב" (וישתחו' ויבא בית ה", 'אביעוז' מ: ראה,  בפסוק זה''בית ה'המונח 

 .3�11' עמ, ח"תשס,  יח˘�˙ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰Â ‡¯˜Ó‰ ¯˜ÁÏ ÔÂ?', הל� דוד
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מלמד על תיקו� הפג� שהיה בדוד בזמ� , במהל� ימי המחלה' הקשר ההדוק ע� ה

 .אלא פונה אליו ומבי� את השגחתו התמידית', דוד איננו מתעל� עוד מה. חטאו

. דומני שרק כ� נית� לבאר את תפקיד� של העבדי� כדמויות משניות בסיפור

 העבדי� .ולאחריהבנו בי� התנהגות דוד לפני מות שהעבדי� מבליטי� את הפער 

ולפי ,  בגלל מחלת הילדמצב נפשי קשהמבטאת דוד התנהגותו של  ש,סברו בטעות

 הוא יתאבל –) יח, ב"י" (ועשה רעה "דרדרילאחר המוות מצבו עוד יזה הניחו ש

 .ואולי א� יאבד נפשו לדעת, בצורה קיצונית יותר

. נקודת המבט השגויה של העבדי� מבליטה את נקודת המבט האמתית של דוד

 מהסתכלות דתית, אלא להפ� או ממצב נפשי קשה נובעי� מייאושאינ� מעשי דוד 

זאת באמצעות ו, אלא נאבק על חיי ילדו, דוד איננו מתאבל. 'ומהבנת כוחו של ה

, שאינ� יודעי� שמחלת הילד נובעת מחטאו של דוד ,העבדי�! 'פנייה ישירה לה

ומצפי� להתגברות האבל ע� , רואי� במעשי דוד תגובה אנושית של צער ואבל

ומעשיו נובעי� , א� דוד יודע שהחולי של ילדו נובע מהחטא. בשורת מות הילד

כאשר מבי� דוד , אחר מות הילדל. חרטה ותשובה', מרגש דתי של הכרת מעשי ה

14.מקבל דוד את הגזרה באהבה ומתו� צידוק הדי�, לא התקבלה' שפנייתו לה
 

ג� לאחר שחזר דוד : בדברי� אלו נענו כל התמיהות שהועלו בתחילת המאמר

מעשי דוד ודבריו בשבעת ימי . יש עדיי� עניי� חשוב בהמתת בנו הקט�, בתשובה

העבדי� כדמויות . לי� החזרה בתשובה של דודהייסורי� של הילד רומזי� לתה

 .משניות מאירי� את דמותו של דוד כחוזר בתשובה

שתרומתו המרכזית של סיפור מות ילדו של דוד , במאמר זה הצעתי, לסיכו�

יש . היא בחשיפת עולמו הפנימי של דוד לאחר שהתגלה חטאו על ידי נת� הנביא

ילד התייחסות ישירה של דוד לעוול שאי� למצוא בסיפור מות ה, לחזור ולהדגיש

דרכו של הסיפור המקראי להעביר את מסריו ורעיונותיו בצורה , בר�. שהוא גר�

פערי� בי� תיאורי� , בעזרת מערכי השוואה. עקיפה ובעזרת אמצעי� ספרותיי�

נית� . רומז הסיפור לתהלי� החזרה בתשובה של דוד על חטאיו, ודמויות משניות

 :ני תהליכי� של חזרה בתשובהלומר שדוד עובר ש

הוא שב בתשובה מהירה , מיד לאחר נאומו של נת� הנביא, בשלב ראשו�

 .וספונטנית

 
יצוי� שיש שהבינו אחרת את התנהגותו של דוד . 149' עמ, )6 הערה ,לעיל(מד� : ראה ג� .14

דוד עשה עצמו מתאבל כדי להעלי� , )כג�כא' פס(לדעת אברבנאל . במהל� מחלת ילדו

הערה , לעיל(פוקלמ� . מאשתו ומהעבדי� את ידיעתו שחוליו של הילד נובע מחטאו של האב

ואת האבל הוא קיי� כבר , שדוד ידע מראש שאי� סיכוי להציל את הילד, סובר) 90' עמ, 5

על פי ביאורי למעלה , בר�. לכ� הוא איננו מתאבל לאחר מות הילד. בשבעת ימי ההמתנה

 .דוד כלל לא התאבל בשבעת ימי ההמתנה



 יהונת� יעקבס

142 

שבו הוא מתק� את כל , בשלב שני עובר דוד תהלי� של תשובה איטית והדרגתית

מעשי דוד לפני מות הילד רומזי� לתיקו� החטא הפרטי שחטא : הרבדי� של חטאו

דברי דוד לאחר מות הילד רומזי� לתיקו� .  בי� אד� לחברו חטא–דוד כלפי אוריה 

מעשי דוד . החטא הכולל שחטא דוד כלפי ע� ישראל באדישות לחיי הכפופי� לו

ודבריו לפני מות הילד ולאחריו רומזי� לתיקו� חטאו של דוד בהתעלמות ממלכו של 

 .עול�

, גלו בחטאוותיק� את כל הפגמי� שהת, רק לאחר שעבר דוד את שני התהליכי�

 :ובינו' יכול המקרא לתאר את הפיוס בי� ה

 ֶאת ַוִ�ְקָרא ַהָ�ִביא ָנָת� ְ�ַיד ַוִ�ְ�ַלח. ֲאֵהב� 'הַו ְ�לֹמֹה ְ�מ� ֶאת] קרי ַוִ)ְקָרא[ ויקרא...

 ).כה/כד, ב"י( 'ה ַ�ֲעב�ר ְיִדיְדָי8 ְ�מ�


