
  רמי ניר              האב� הגדולה בבית שמש

  
�ֵבל ַהְ�ד�ָלה בתחו� ונתרכז  = )' ז–' ד' שמואל א= (היסטורי האירוע ה אבח� דקויות בתיעודא� נ
  ְ%ֵדה ְפִלְ#ִ"י�ִמ מ� השבי ְיהָוה   ֲאר��שילוח  זמ�ב ...ַוִ�ְת�ְ�ל� ָהָע� = )19' ו' שמואל א= (ש� 

ה� ֵמֶאֶב& ָהֵעֶזר �ְ�"!ָדה�ְפִלְ�ִ�י� לָ [ שמש    חזרה לבית])1' ה' שמואל א( ...ְקח� ֵאת ֲאר!& ָהֱאלִֹהי� ַוְיִבא)
עליה א*  ,היא" אב� השתייה"לא ו ב�א ...ְוָ�� ֶאֶב& ְ/ד!ָלה = )14' ו' שמואל א= (  ש� כי,יתברר

 בזמ� טקס , ַהְ�ד�ָלהָהֶאֶב�סביב  ,אזמתברר כי ול� א . הארו� ובו לוחות הבריתש�הו
  . ֶ#ֶמ#  ְ.-ְנֵ#י ֵבית מגפה קשה פגעהשהוחזר מ� השבי  ָה�ר��הקרבת קורבנות לכבוד 

  
ַוִ�ְקְרא�  ְיהָוה 3ְ�ִֵדה ְפִלְ�ִ�י� ִ�ְבָעה ֳחָדִ�י�0 ַוְיִהי ֲאר!& = )103' ו' שמואל א(= מתועד ה נתוודע אל, לכ�ו

0 ַו�ֹאְמר� ִא� ה!ִדע)נ� ַ�ֶ:ה ְנַ�9ְֶח�8 ִלְמק!מ! 8ֲַע3ֶה ַלֲאר!& ְיהָוה0 ְוַל7ְֹסִמי� ֵלאמֹר ַמהְפִלְ�ִ�י� ַל5ֲֹהִני� 
ָהֵ�ב ָ�ִ�יב� ל! >ָ�� >ז ֵ�ָרְפא� ְונ!ַדע ָלֶכ� 5ִ0י00ְ�ַ�9ְח� אֹת! ֵריָק�0ֲאר!& ֱאלֵֹהי ִי3ְָרֵאל �ל0 ְמַ�9ְִחי� ֶאת

  ...ָתס�ר ָיד! ִמ0�5ֶ  לֹאָלָ:ה
  
ֶ"ֶרְ= ְ/ב�ל! ַיֲעֶלה �0ְרִאיֶת� ִא�  =)9' ו' שמואל א(=  0ְֹסִמי�הַ מבח� התיעוד מתאר את כי , עודנבחי� ו

פרות פלשתי� ו   מבח� ההצליח , וכ� ...ָהָרָעה ַהְ/ד!ָלה ַה<ֹאת0ה�א ָע3ָה ָלנ� ֶאת00ֵ�ית ֶ�ֶמ�
0ַו3ִ�ָמ� ֶאת = )11016' ו' שמואל א(= ְוַעד �ֵבל ַהְ�ד�ָלה היישר ללא עגלו�  ֶעְקר��ִמ  ָהֲעָגָלההובילו את 
ֶ"ֶרְ= 0ַוDַ�ְִרָנה ַהCָר!ת ַ�ֶ"ֶרְ= ַעל ָהֲעָגָלה ְוֵאת ָה�ְרַ/ז ְוֵאת ַעְכְ�ֵרי ַהָ<ָהב ְוֵאת ַצְלֵמי ְטחֵֹריֶה�0ֲאר!& ְיהָוה ֶאל

0ָסר� ָיִמי& �3ְמֹאול ְוַסְרֵני ְפִלְ�ִ�י� הְֹלִכי� �ֲחֵריֶה� ַעד9ָ0ה �ַחת ָהְלכ� ָהלְֹ= ְוָגע! ְולֹאֵ�ית ֶ�ֶמ� ִ�ְמִס 
ָה>ר!& ַו3ְ�ְִמח� 0ֵעיֵניֶה� ַוִ�ְרא� ֶאת0ִחEִי� ָ�ֵעֶמק ַו3ְ�ִא� ֶאת�0ֵבית ֶ�ֶמ� קְֹצִרי� ְקִציר ְ/ב�ל ֵ�ית ָ�ֶמ�

ַע ֵ�ית0ָהֲעָגָלה ָ�>ה ֶאלוְ  ִלְרא!ת ֲעֵצי ָהֲעָגָלה 0ַהDְִמִ�י ַוַ�ֲעמֹד ָ�� ְוָ�� ֶאֶב& ְ/ד!ָלה ַוְיַב7ְע� ֶאת3ְ0ֵדה ְיה!�)
ָזָהב 0י�! ְכלֵ 0ִא�! ֲאֶ�ר0ָה�ְרַ/ז ֲאֶ�ר0 ֲאר!& ְיהָוה ְוֶאת0ְוַהְלִוִ�� ה!ִריד� ֶאת ַהCָר!ת ֶהֱעל� עָֹלה ַליהָוה0ְוֶאת

0ַוֲחִמDָה ַסְרֵני ַליהָוה00 ֶ�ֶמ� ֶהֱעל� עֹל!ת ַוִ�ְזְ�ח� ְזָבִחי� ַ��!� ַהה�א0ָהֶאֶב& ַהְ/ד!ָלה ְו�ְנֵ�י ֵבית0ַו3ִ�ָמ� ֶאל
ב� ֶעְקר!& ַ��!� ַהה�א   ...ְפִלְ�ִ�י� ָרא� ַוָ��)

  
 50070 ניספובמגפה  ו ְ�ד�ָלה2ָהמַ באה  ָהֶאֶב� ַהְ�ד�ָלהסביב , ְ.�ֵבל ַהְ�ד�ָלהואמנ� ש� 

0ָעֵרי ְפִלְ�ִ�י� ַלֲחֵמֶ�ת ַהHְָרִני�0ִמְסCַר 5ָל = )18021' ו' שמואל א= (כמתועד , ֶ#ֶמ#  -ְנֵ#י ֵבית כול� ִאי#
יח� ָעֶליָה ֵאת ֲאר!& ְיהָוה ַעד ַה�!� ַהֶ<ה 3ְ�ִֵדה ֵמִעיר ִמְבָצר ְוַעד 5ֶֹפר ַהCְָרִזי ְוַעד >ֵבל ַהְ/ד!ָלה ֲאֶ�ר ִה8ִ 0

ַע ֵ�ית ַהDְִמִ�י ֶ�ֶמ� 5ִי ָרא� ַ�ֲאר!& ְיהָוה ַוַ�ְ= ָ�ָע� ִ�ְבִעי� ִאי� ֲחִמDִי� ֶאֶלI ִאי� 0 ַוַ�ְ= ְ��ְנֵ�י ֵבית ְיה!�)
ֶ�ֶמ� ִמי י�ַכל ַלֲעמֹד ִלְפֵני ְיהָוה 5ָ0ה ְגד!ָלה ַו�ֹאְמר� �ְנֵ�י ֵביתִה5ָה ְיהָוה ָ�ָע� מַ 0ַוִ�ְת�ְ�ל� ָהָע� 5ִי

ֵהִ�ב�  ְיָעִרי� ֵלאמֹר0י!ְ�ֵבי ִקְרַית0ַוִ�ְ�ְלח� ַמְל>ִכי� ֶאל ִמי ַיֲעֶלה ֵמָעֵלינ�0ָהֱאלִֹהי� ַה7ָד!� ַהֶ<ה ְוֶאל
   ... אֹת! ֲאֵליֶכ�ְרד� ַהֲעל�00ֲאר!& ְיהָוה0ְפִלְ�ִ�י� ֶאת

  
ַוָ�בֹא�  = )102' ז' שמואל א= ( "ֵ.ית ִיְ%ָרֵאל -ֲחֵרי ְיהָוה  ַו8ָ9ִה7 2ָל": נלמד לקח �ז  ְ�ד�ָלה2ָהַמ  אחריו

ְלָעָזר ְ�נ! ִקְ"�� ֶא 0ֵ�ית ֲאִביָנָדב ַ�ִ/ְבָעה ְוֶאת0ֲאר!& ְיהָוה ַוָ�ִבא� אֹת! ֶאל�0ְנֵ�י ִקְרַית ְיָעִרי� ַוַ�ֲעל� ֶאת
0ַוְיִהי ִמ�!� ֶ�ֶבת ָה>ר!& ְ�ִקְרַית ְיָעִרי� ַוִ�ְר�� ַהָ�ִמי� ַוִ�ְהי� ֶע3ְִרי� ָ�ָנה ַו8ָ�ִה� 5ָל ֲאר!& ְיהָוה0ִלְ�מֹר ֶאת

 ִלְבנ�ת ַ.ִית* שלמה עד בוא עת המל -ֲחֵרי ְיהָוה ַו8ָ9ִה7, בעיקרו�ו ...ֵ�ית ִי3ְָרֵאל �ֲחֵרי ְיהָוה
  : כדלקמ�– היא האב� המתועדת, אכ�ובית נבנה ה" אב� השתייה" ולא סביב ַליהָוה

   
ַע ֵ.ית= ָ#� = ְוָ#� ֶאֶב� ְ�ד�ָלה   .א   ...ַהִ=ְמִ#י ְ%ֵדה ְיה�#>

  ... ָהֶאֶב� ַהְ�ד�ָלה  ַו%ִ9ָמ7 ֶאל= ֲאר�� ְיהָוה  ְוַהְלִו�9ִ ה�ִריד7 ֶאת
  

ַו9ְַ* ָ.ָע� ִ#ְבִעי� ִאי# ֶ#ֶמ# 2ִי ָרא7 ַ.ֲאר�� ְיהָוה  ַו9ְַ* ְ.-ְנֵ#י ֵבית= ְוַעד �ֵבל ַהְ�ד�ָלה   .ב
  ...ַו9ְִת-ְ.ל7 ָהָע� ֲחִמִ=י� ֶאֶל< ִאי#

  

ַע ֵ.ית ַהִ=ְמִ#י  .ג   ...ָהֶאֶב� ַהְ�ד�ָלה=  ַעד ַה��9 ַהֶ?ה ִ.ְ%ֵדה ְיה�#>
  

  .ַמ2ָה ְגד�ָלהַליהָוה רק אחרי  לקח ִלְבנ�ת ַ.ִיתכנראה נלמד , אז ג� בימינו


