
1 
 

 ל עולם - בשם ה' א

 

 פרק ב  –  אשמואל  

 

ְדעִּ֖ו ֶאת־יְ  יב:שמואל א, ב,  .1 ַָּ֑על לֵ֥א י ָֽ ה-ּוְבֵנֵ֥י ֵעִלִ֖י ְבֵנֵ֣י ְבִלי   ׃ הו ָֽ

א ַרִׁשיִעין ֻּגבִרין  ֵעִלי ּובֵני ום יונתן:תרג ם ִמן ְלִמדַחל י ְדִעין ֲהוֹו ל   : ְיי   ֳקד 

 מלכות  אין :אמרו .מעליהם  שמים  שם  שבלו  בנים :(א ,  ו   מ"ש)  ובדרש .רשע  בני -  בליעל  בני' רד"ק:

 עושים   שהיויי',    דרך  יודעים  היו  לא :'יי  את  ידעו  לא  פירוש  או .'יי  את  ידעו  לא :שאמר  וזהו ,בשמים

 .'ןעושי  היו מה והולך שמספר כמו  בכהונתם רשע מעשה

ובני עלי בני בליעל וגו'. יתחיל הכתוב לספר שבני עלי הכהן היו בני בליעל במדות ובדעות  : 'אברבנאל

לא ידעו את ה', ויהיה פי' בני בליעל לא להגיד שהיו בני עלי שהיה בליעל, כי אם להגיד עונותיהם 

יעל.  שעם היותם בני עלי כהן ושופט כמלאך ה' צבאות, הנה הם היו במדותיהם כאלו היו בני איש בל

וקוטן אמונתם אשר בהם היו רשעים   ידיעתם  ה', ולחוסר  ידעו את  והנה היה הסבה בזה לפי שלא 

דהע"ה   וכדברי  י במעשיהם,  ְבִלבֹו,    ( א  ,ד)תהלים  ל  נ ב  ֱאלִהים אֵ ָאַמר   ;ין 

ה  . וזכר מרשעתם ששמו להם חוקים ומשפטים לא טובים,  '.טֹוב-ֵאין ֹעֵשה  --ִהְׁשִחיתּו, ִהְתִעיבּו ֲעִליל 

 וזהו 

 ב -תהילים יד, א  .2

ִוד  :ַלְמַנֵצַח, ְלד 

ל ְבִלבֹו, ָא  ;לִהים- ֵאין אֱ    ַמר נ ב 

ה  .טֹוב-ֵאין ֹעֵשה    --ִהְׁשִחיתּו, ִהְתִעיבּו ֲעִליל 

ה-יְ  ַמִים, ִהְׁשִקיף ַעל    --הו  ם-ְבֵני-ִמש   :ָאד 

 .ֱאלִהים-ֹדֵרׁש, ֶאת     --ִלְראֹות, ֲהֵיׁש ַמְשִכיל

א [א] גום:תר ח  ִוד  ַיד ַעל ְנבּוָאה ְברּוחַ  ְלַׁשב  נ א ֵלית  ְבִליֵביּה  ַׁשְטי א ֲאַמר ד  א ׁשּוְלט  ה  א ֶדֱאל    ַחִבילּו ְבַאְרע 

ֵדיהֹון א ַרֲחקּו עֹוב  ְבת  א ַאְׁשַכחּו ט  ֵבד ֵלית ִעיּל  ב ְדע  א ִמן ְיי   [ב] : ט  א ְבֵני ַעל אֹוִדיק ְׁשַמי  א ְלֶמֱחֵמי נ ׁש   ה 

ַבע ַמְשִכיל ִאית ן ּת  ם ִמן אּוְלפ   : ְיי   ֳקד 

 תהילים נג, ב 

ל ְבִלבֹו,   ;ֵאין ֱאלִהים   ָאַמר נ ב 

ֶול  .טֹוב-ֵאין ֹעֵשה     --ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ע 
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 דניאל ו, ה  .3

ְר  ֱאַדִַ֨ין ָ֜אס ָֽ ָ֗א ַכי  ַעִַ֧ין ֲהוַֹ֨ו  ַוֲאַחְׁשַדְרְּפַני  ָ֛ה ב  ֵ֥ה ִעּל  ח  ִנֵיִ֖אל ְלַהְׁשכ  ָּ֑א ִמַצֵ֣ד ְלד  ל ַמְלכּות  ַ֨ה־ְוכ   ִעּל 

ָ֜ה א ּוְׁשִחית  ָ֗ה י ְכִלֵ֣ין־ל  ח  ל ְלַהְׁשכ  י ֳקֵבל֙־כ  ל הּ֔וא ְמֵהיַמֵ֣ן־ִדָֽ לּו֙־ְוכ  ֔ה ׁש  ֵ֥א ּוְׁשִחית   ִהְׁשְּתַכִַ֖חת ל 

ֹוִהי  :ֲעלָֽ

 

 , כב שמואל א, ב .4

ַמע, ֵאת כ ל ֵקן ְמֹאד; ְוׁש  נ יו-ְוֵעִלי, ז  ל ֲאֶׁשר ַיֲעשּון ב  ֵאל, ְוֵאת ֲאׁשֶ -ְלכ  -ִיְׁשְכבּון ֶאת-ר ִיְשר 

 .ֶּפַתח ֹאֶהל מֹוֵעד ַהנ ִׁשים, ַהֹצְבאֹות

 

 בבלי שבת נה, ב 

אף חפני לא חטא.  -סבר לה כרב, דאמר רב: פנחס לא חטא. מקיש חפני לפנחס, מה פנחס לא חטא 

 -אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, מתוך ששהו את קיניהן, שלא הלכו אצל בעליהן 

 מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום. 

 

  קיניהן את ששיהו מתוך (:ב , נה שבתבבלי  ראה) אמרו ורבותינו .כמשמעו – ישכבון אשררש"י: 

 .שכבום כאילו עליהם  מעלה ,קריבין קיניהן שיראו עד ממתינות היו והן

 


