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 לזכרון עולם 

 

 יזכר לטוב אדוני אבי מורי ורבי, הצדיק, תם וישר דרך, 

 ראובן חייםהרב ר' 

 זצ"ל,  פישרהכהן בן הרב אליעזר  

 שנלב"ע ביום כ"ט בחודש מנחם אב תש"ע, 

 בגיל מעל מאה שנה, 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 ולטוב תזכר אמי מורתי הצדקת, אשת חיל, 

 אשר זכתה לשקם ולטפח דורות של יתומים 

 כנפי השכינה,  ולהביאם תחת

 ע"ה, בת הרב מרדכי גוטסמן  מילכהמרת 

 נלב"ע ביום כ"א באלול תשע"ב,

 בגיל תשעים ושתיים,

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 ולטוב יזכר שמם הטוב של הישרים, הצדיקים והחסידים, 

 לטוב יזכר מורי חמי הישר באדם, 

  מושרשת הצליח לעבור את ימי השואהאשר באמונתו החזקה ה

 בירושלים עיה"ק, ולקבוע מושבו 

 זצ"ל,  קוזמהבן ר' אברהם  מרדכי יוסףהרב ר' 

 נלב"ע ביום כ"ז סיון, תשל"ח, 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 ולטוב תזכר חמותי הצדקת,

 המפורסמת בצדקתה ובתפילותיה הזכות,  

 הטבולות בנחלי דמעה כל ימיה, ניצולת השואה, 

 ע"ה, בת ר' ישראל לדרברגר  אסתר רייזלמרת 

 ז' אייר, תשנ"חנלב"ע ביום 

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 הקדמה

 
 

 

 )מלאכי א', ו'( "בן יכבד אב"

 

 

י" עֹודִׁ ָרה ֵלאלַֹהי ב ְּ ַחי ָי ֲאַזמ ְּ יָרה ַליהָוה ב ְּ  )תהילים ק"ד ל"ג( "ָאש ִׁ

 את המילים הללו שמעתי מאבי זצ"ל, בפעם האחרונה בחייו כשהיה בהכרה מלאה, 

האידיש, כמתחנן לפני בוראו, שיתן לו  -, בבכיות שליש, ובתרגום שפתו 99בגיל 

תן לי  -את הזכות לשיר לד' כל עוד הוא חי, כל עוד שהוא בכישרון ובהכרה מלאה 

ך המשיך בשיר זה בבכיות וברעדה וכ -את הזכות לשיר לפניך כל עוד אני בכושר 

 בכל גופו, במשך כחמש עשרה דקות, ומאז לא נשמעה יותר שירת חייו. 

 

מילים אלו מהדהדות אצלי בתוככי לבבי ונפשי, וגם בנגני ניגון חרישי זה בכל יום 

ת ויום, ללא הפסק, בשירות ותשבחות לבורא כל העולמים, ובתחנון בבקשת הזכו

 .ילזמר כל עוד נשמתי ב

 

דֹל ַרב, ָהֵעָצה "ג ְּ יךָ  וְּ ר ֵעינֶׁ ֶׁ י ָה, ֲאש  ילִׁ ֻקחֹות ָהֲעלִׁ ֵכי, פְּ רְּ ל ד ַ ֵני ַעל כ ָ יש   ָלֵתת, ָאָדם ב ְּ אִׁ  לְּ

ָרָכיו דְּ י, כ ִׁ רִׁ פְּ כִׁ   .ַמֲעָלָליו" )ירמיה ל"ב י"ט( וְּ

 

יסוד א' : בראש ובראשונה,  .החיים דרך כל לאורך אותי מלווים אלו יסודות שני

כולי שירות ותשבחות לד', מודה על שעבר וצועק על העתיד, כלשון המשנה 

ויסוד שני, להסביר לעצמי שכל דבר  )ברכות נ"ד ע"א(, בשיר ובזמרה כמובן. 

שאינני  מבין, כל מה שלא מובן דיו, כל מה שנראה בלתי אפשרי, זהו חלק 

 "אבשלום בני"

 שמואל ב' פרק י"ט, ב'()
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 ליה. מתוכניתו של גדול העצה ורב העלי

 

האדם עצמו אינו מסוגל לראות את מכלול ההיקף המלא של כל ההוויה העצמית, 

המקיפה אותו במעגלים מתרחבים . משפחתו, חבריו, ידידיו, וכן הלאה. אך גדול 

העצה משמש גם כרב העליליה, כדי לכוון את האדם, ולתת לאיש כדרכיו וכפרי 

 מעלליו. 

 

יותר להבין את אשר מתרחש לנגד עינינו  לאחר הנחת שני יסודות אלו, קל לנו

בהוויה היומיומית, והוא כאחד הנסתרות והנפלאות המתחוללות במחנינו כמעט 

  -נגד הטבע, נגד התורה, נגד השכל  -בכל עיר ומשפחה, והוא : קו השבר 

 של בנים הבוגדים באבותיהם.

 

 , שנולדו אחרי תפילות זכות וטהורות, בקדושה ובטהרה, אותם בנים

 דר בגיל שלוש עם טלית ובכיות שליש להקב"ה, שיזכו יישהובלו לחאותם בנים, 

אביהם ואמותיהם לגדלם לתורה, וכמובן הכוונה לקיום התורה, ולחופה, ולמעשים 

 תה, מכיתה לכי אותם הבניםמלווים את בים, ואז במסירות נפש של הורים, הטו

 עד להגיעם למצוות.

 

למצוות, ההכנות לבר מצוה : בראש ובראשונה כבר שנתיים  אותם הבניםובהגיע 

מראש הזמנת תפילין ופרשיות מהודרות אשר מעל ומעבר ליכולת ההורים לעמוד 

בהוצאה, ובהמשך שבת העליה לתורה ובהמשך הסעודה הגדולה למשפחה, לחברים 

 ולידידים.

 

לישיבה  בניםהאותם לכוון את כיצד ה העיקשת של ההורים וכאן מתחילה המלחמ

קטנה הטובה והמועילה ביותר בעבורם, עם רבנים  בעלי שם טוב משמן טוב, 

שמאחוריהם ניסיון של עשרות שנים בגידול ובטיפוח צאן קדשים, ולשם, אל בית 

קודש הקדשים הישיבה הקטנה, משאירים את הבנים בליווי תפילה ותחינה 

ם. וכבדרך אגב, כל הגשמיות , מכף רגל ועד ראש, לא יחסר דבר, כמובן להצלחת

היקרים עד להגיעם לכניסה לישיבה גדולה וגם  אותם הבניםשההורים מלווים את 

 בישיבה הגדולה, כמובן. 

 

עד ליום חופתם, מקומם  אותם הבניםהתלאות המתלוות בליווי רוב המסירות וו

 ספורים של כתיבה. בספר ערוך ומושלם, ולא בסעיפים 

 

וכשהנצו הרימונים )שיר השירים ז' י"ג(, וכפירוש רש"י שם "להם דימה בעלי תלמוד 

, לאחר שנכנסו אותם הבניםשהן בחכמה גמורה וראויין להורות", דהיינו, יוצאים 

לחופה וזכו להקים בית נאמן בישראל, ורואים ברכה את אשר חנן אותם ד' להיותם 

ארמונו כמתנה, ואת ציודו על כל אביזריו , וכאן הם ברשות כמלך, אשר קיבל את 
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עצמם, לאחר שעזבו את אביהם ואת אמותיהם, והתחברו אל מתנת ד' אשר היה 

 ספון וטמון עבורם עוד ארבעים יום קודם יצירתם.

 

וראה זה פלא, וראה דמיון הזוי, וראה דבר בלתי מתקבל על השכל והדעת האנושי. 

 ...כבני בליעל, יוצאים במפתיע י טיפוחיםאותם בנ, אותם בנים

 

בוגדים באביהם ובאמותיהם, מחרחרים ריב בתוך משפחתם, מתכננים תכנונים 

מי בעדם ומי  -מחתרתיים בכדי להגדיל את כוחם ומקימים לעצמם מעין מחנות

נגדם, כאשר מי שבעדם, פירושו במחנה שלהם, שמצטרפים אליהם בדעותיהם 

ים חלק בהשפלת ההורים ובכפיות הטובה הטוטאלית, ברכילויותיהם, ולוקח

 ומביאים דוגמאות על טעויות שעשו ההורים, ובמה כשלו ההורים לדעתם, 

בו בזמן שמנגד היו הם ההורים המסורים במסירות נפש של ממש, ללוותם בחייהם 

עד לכניסתם לחופה, ולעזרת הקמת ביתם, ארמונם, ארמון מלכים של ממש, 

 ם ממש.בשלמות ללא פג

 

 , כאשר הבנים כבר מתכתשים ורבים עם הוריהם, הריוהעובדה היא שברוב המקרים

ההורים עדיין אינם ישנים בבטחה, מתוך טרדותיהם איך להשלים את החובות ש

שנטלו על שכמם, להיות כחמור לעול ולמשא, והכל בשביל שהילדים יחיו כמלכים, 

 כעבדים.וכתוצאה מכך, ההורים הם פרקטית בשטח 

 

אין לנו לחפש תשובה  לגבי כל דבר וענין, וכמו שלימדונו חז"ל ותורתנו הקדושה,

. אין לך דבר שלא מרומז אלא בתורה הקדושה עצמהופיתרון לחוסר הבנתנו 

 בתורה, ולא מפורש בתורה, ולא נמצאת התרופה אלא בתורה. 

 

וכלות, צדיקים ותלמידי ואני עני, ברוך הוא וברוך שמו, זכיתי לבנים ובנות, חתנים 

 חכמים, גומלי חסדים לפרט ולכלל, ועל כך אשירה לד' בחיי. 

ואמנם כבר ידועים ומפורסמים הדברים על אותם תופעות של בנים סוררים, המסבים 

צער וכאב גדול להוריהם.  והנה בכל בעיה שנתעוררה, בין ברוחניות ובין בגשמיות, 

חיפשתי פתרונו בכתובים, ותמיד תאוותי  פתרון ראשון להבנת העניין לאשורו,

ושאפתי לשמוע דעת תלמידי חכמים גדולים ומפורסמים, שידיעתם רחבה ומקיפה 

יותר, ללמוד ולהבין היכן  בעיה זו או אחרת נמצא פתרונה בקרן זווית של התורה 

 הקדושה.

 

וכשהתבוננתי בבעייתם של רבים, נדהמתי לראות את אשר קורה במחנינו, מחנה 

שראל, ישרים תמימים וצדיקים, והם  ידידים, חברים, קרובים ורחוקים, ידועים ולא י

ידועים, נפקחו עיני לראות שמצב כפיות טובה זה, הוא לחם חוקם של רבים מאוד, 

לא יאומן כי יסופר ! כמעט ואין בית אשר בו התנהגויות נלוזות אלו אינן מצויות, 

 יותר מאשר כלפי ההורים.  וכלפי מי כפיות הטובה ? לא פחות ולא
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 באותם אבא ואמא, שמסרו את נפשם לטובת ילדיהם, 

 –וכתולדה והמשך לכפיות הטובה, ממשיכים בכפיותם גם בשאר בני המשפחה 

והרי תופעה זו פשוט לא נקלטת  –באחים, באחיות וכו'  -בכולם או בחלקם 

כל נורמה  בשכל האנושי, כי זה נגד הטבע של היושר האנושי הבסיסי, נגד

 חינוכית, וקל וחומר ובן בנו של קל וחומר נגד כל נורמה תורנית. 

 

אך כאמור, לאחר תפילות, תחינות ובקשות לקב"ה, שיפתח עינינו וליבנו באהבתו, 

ויתן לנו להבין ולהשכיל מעט מן המעט, כדי לסייע לאותם הורים שבניהם הפנו להם 

כיתי, לאחר הרבה דמעות של לילות עורף, ולדעת כיצד עליהם  לנהוג בהמשך, ז

וימים לפני בעל הרחמים, שיפתח לבי בתורתו, האיר ד' עיני ופתח את הגיון לבי, 

והביאני אל המקורות המקודשים ביותר, ושם מצאתי פתרון לאותן בעיות שכבר היו 

 נחלתינו במחנינו מקדמת דנא. 

הקב"ה, והנה בנו  לדוגמא : בתחילת הבריאה נברא אדם הראשון, יציר כפיו של

ְהיֹוָתם הראשון היה רוצח, שרצח את אחיו הבל, עצמו ובשרו ַוְיִהי ֶדה ב ִ ָ ש    ַקִין ַוי ָָקם ב ַ

ַוי ַַהְרֵגהו  )בראשית ד', ח'(. כעבור עשרה דורות היה נח איש צדיק,  ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל

, ֵאת, ְכַנַען ֲאִבי ָחם, יש לו בן המגלה ערוותו "ַוי ְַרא -וראה זה פלא ! גם צדיק זה 

ד; ָאִביו ֶעְרַות ֵני ַוי ַג ֵ חו ץ", ֶאָחיו-ִלש ְ  )בראשית ט', כ"ב(. . ב ַ

 

ם חלק מבניהם אינם הולכים בדרכם, בהמשך זכינו להאבות הקדושים, וג

כשישמעאל הוא בן אברהם ועשו הוא בנו של יצחק. וכך גם בהמשך הדורות, ישנם 

הרוח, לאנשי השם, שנכנסה בבניהם אחריהם איזו צאצאים לאנשים גדולים, לענקי 

 רוח רעה, רוח שאינה מצויה באוירת המקורות והשורשים, אותם ינקו מבית אבא.

 

וכך ההיסטוריה ממשיכה, ואנו רואים כיצד שושלת הדורות ממשיכה באותה 

בגידתו מתכונת, וביניהם  הכותרת הראשית, הרועשת והמפורסמת ביותר, היא 

 שלום, בנו של דוד המלך, באביו. של אב הבוטה

 

זו לא היתה סתם בגידה. זו הייתה מלחמה שמטרתה הייתה לקיים את מאמר נתן 

הנביא לדוד "הרצחת וגם ירשת" )מלכים א', כ"א, י"ט(, דהיינו, אבשלום רצה 

 להיות מלך במקום אביו, וגם רצה לרצוח את אביו, בדם קר.  

 

 האנושי !  בשכל תנקלט ינהאהתנהגות זאת  ---

 

על אף שדברי חז"ל הם כקילורין לעיניים בהבנת העניין, כפי שתוכלו לראות 

בהמשך בספר המונח לפנינו, שכל מקורותיו הינם מבוססים על דברי חז"ל 

הקדושים, הראשונים והאחרונים העומדים בקדמת האמונה והעברת המסורת מאז 

 משה רבינו.
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 ד והיסוד של כל היסודות בחייםוכאן בהמשך נמצא את התרופה ואת הסו

 להביא מזור ותרופה לנפשות הכאובות :  כדי

 

בא  ,האבא, המלך, נעים זמירות ישראל, שנתעטר בכל תארי הקדושה והגדולה

כֹוס ֳחָרבות". ואומר את מה שאמר בתהילים )ק"ב ז'(:  " ר ָהִייִתי כ ְ ִמיִתי ִלְקַאת ִמְדב ָ  ד ָ

 

שהסביר ש"קאת" היא ציפור המצייצת ביום ובלילה, וידועים דברי האלשיך הקדוש 

 כי "והוא ו"כוס חרבות" היא ציפור חלושה, מרוטה, המצייצת רק בלילה, וזה לשונו :

מדבר, והוא כי זה דרכו תמיד לזעוק יום  לקאת דמיתי לחרבן סמוך תחלה הנה

וציאין ולילה ולא ישבות, והוא כי יש בו כח כי הוא עוף שמן, שהוא הנקרא קיק שמ

ממנו שמן להדליק מרוב שומנו )עי' שבת כא, א(, וגם שהוא במדבר במקום שאין 

אנשים יטרידוהו מלזעוק, אך אחר כך נחלש כחי ושמני והייתי ככוס חרבות תש 

וחלוש הכח, אשר על כן לא תתמיד יללתו כקאת מדבר, כי אם קצת פעמים ביום 

מה אחר החרבן, אך אחר שעבר  ובלילה בעת שאין אנשים מצויים. וזה נמשך זמן

 זמן רב, הייתי כל היום דוה נאלמת דומיה".

 

 -ולפי זה פירשתי אני בעניי בזמנו את פירוש  פסוק זה, שדוד המלך אמר על עצמו  

כלפי חוץ הייתי נראה כגיבור, מלך, שולט על הכל ומצליח בכל, וזה מקופל  אני

ב שומן מצייץ הוא  ביום ובלילה, במילים "דמיתי לקאת מדבר", כמו הציפור, שמרו

 והרושם החיצוני הוא מדהים, רושם של חוזק, של עוצמה.

 

, לכשעצמי, בהערכה העצמית שלי, הייתי אני בתוך תוכי –אבל דוד המלך אומר 

ככוס חרבות, מרוט נוצות, וכפי שדוד הגדיר את עצמו  "ואנוכי עני ואביון וכו'" 

 )תהילים מ' י"ח(.

 

, שנתקל בבנו, כבוגד ישראל, אותו ענק, אותו אב מיוחד במינו אותו דוד מלך

בקלאסה הגבוהה ביותר, בחוצפה הגדולה ביותר, שלא ידע שובעה, ורצה לרשת גם 

את  מלכותו של האבא, ורצה ולקח את נשותיו של אבא, וברוב אכזריותו ורשעותו 

 נלחם להורגו, האם אפשר לדמיין ולחשוב מצב גרוע מכך ? 

 

 צב הכה גרוע, ועל התמונה  האכזרית המשתקפת מהבן אל האב, ועל המ

 כיצד הגיב האבא, דוד המלך ?  - נשאלת השאלה הגדולה והמסקרנת מאוד

 

 והתשובה :

 

שהיא בעצם דוד המלך, מלך התהילים, מלך התחינות והבקשות, הגיב בצורה 

 הקב"ה, . הוא הגיב בתחינות ובקשות למלך מלכי המלכים  המוסר והמסר לחיים
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 !  ו בעולם הבאשיציל את בנו ! דוד אביו רצה להציל

 

 באותה ישמעאל רבי דבי וכפי שמופיע בתלמוד בבלי במסכת סוטה )י' ע"ב( : "תנא

 השער עליית על ויעל המלך וירגז( א', י"ט ב', שמואל) מתחתיו שאול נבקע שעה

 תחתיך אני מותי יתן מי[ אבשלום] בני בני אבשלום בני בלכתו אמר וכה ויבך

 אבשלום בני גדול קול המלך ויזעק פניו את לאט ... והמלך בני בני אבשלום

 ואידך גיהנם מדורי משבעה דאסקיה שבעה למה בני תמניא הני ".בני בני אבשלום

 וכו'".  דאתי לעלמא דאייתיה דאמרי ואיכא גופיה לגבי רישיה דקריב דאמרי איכא

 

פעמים 'בני' שהרים דוד המלך המה אנו למדים משמונה  –וזהו תוכן שאלת הגמרא 

בקולו? עונה הגמרא, שבעה פעמים שבהם הוא הוציא את בנו אבשלום משבעה 

מדורי גהינום, ואת הפעם השמינית יש אומרים שהקריב את ראשו, דהיינו את ראשו 

 לחיי עולם הבא. תך צירפו לגופו, ויש אומרים שהביאו של אבשלום שנח

 

המלך הנרדף, האבא המלך הבורח, אינו מבקש את נקמת בנו. הוא אינו  האבא, 

, להביאו איך להציל את בנו –מבקש את רעת בנו. דבר אחד ויחיד עומד לפניו 

 לחיי העולם הבא, וגם לשמור על כבודו שיהיה גופו וראשו צמודים, שיראה שלם. 

 

 לום הבוגד, זהו המוטו של האב, המלך הנבגד, כיצד להתנהג עם בנו אבש

ודברים אלו אמורים להיות גם לאותם אבא ואמא שעומדים באותה בעיה של בוגד 

 או מחרחר ריב באחד מיוצאי חלציהם. 

 

 המסר הברור והחד לדורות הבאים הוא : 

במשפחה הוא האחד והיחיד שאין לו  האבאבכל משפחה הוא המגן התמידי, האבא 

בכל עת, את טובת בנו ואת חייו  תחליף, והוא זה שמבקש, בכל נימי נפשו,

 המאושרים לעתיד.

 

וכאן מצאתי לנכון להביא את בית מוסרי, את תוכן רעיונותי, אותם מצאתי 

 בכתובים :

 

 שנה,  2615המקור הראשון נמצא אצל הנביא מיכה המורשתי, שחי לפני 

 ז' : -בשנת ג' אלפים ק"ס )סדר הדורות(, וכך כתוב במיכה פרק ז' פסוקים ו'

 

ל ָאב"  ֵ ַנב  י ֵבן מְּ י ֵביתֹו" כ ִׁ ֵ ֲחֹמָתה  ֹאְיֵבי ִאיש  ַאְנש  ה ב ַ ל ָ ַ ה  כ  ָ ת ָקָמה ְבִאמ   ב ַ

 

ָמֵעִני ֱאלָֹהי"  ִעי ִיש ְ ה אֹוִחיָלה ֵלאלֵֹהי ִיש ְ ֶ יהָוה ֲאַצפ   "ַוֲאִני ב ַ
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 כאן בפסוקים אלו, מדבר מיכה הנביא על אבשלום העתידי. 

 ומי הוא האבשלום העתידי ? 

לו אותם בנים המתמרדים במשפחה, וכאן בפסוקים אלו מצויה גם התשובה א

 והתרופה לבגידות, כיצד צריך להתנהג האב העתידי עם בנו הבוגדני. 

 

הנביא מיכה, שהיה השישי שבין תרי עשר הנביאים, ושהיה הצעיר מבין ארבעת 

 ע"א(, הנביאים שנתנבאו באותו זמן, והם  הושע, ישעיהו ועמוס )פסחים פ"ז 

 שנה שכך  יהיה.  2615הוא אשר ראה בנבואתו כבר לפני 

 

והוא דיבר על זמנו, אף על פי שאנו זוכים לראות את דברי הנביא מצוטטים גם על 

ידי חז"ל במסכת סוטה מ"ט ע"ב : "ת"ח ר' פנחס בן יאיר אומר וכו' בעקבות משיחא 

, בת בן מנוול אבמפני קטנים,  חוצפא יסגא וכו' נערים פני זקנים ילבינו, זקנים יעמדו

אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב, הבן אינו  קמה באמה, כלה בחמותה, אויבי איש

 ".ועל מה יש לנו להשען, על אבינו שבשמיםמתבייש מאביו, 

 

 וכן מצוטטים הדברים במדרש רבה שיר השירים )פ"ב כ"ט( : 

 בפני הזקנים ויעמדו. לזקנים ילבינו הנערים: בא  דוד שבן דור: נהוראי' ר אמר

 מתבייש אינו ובן. ביתו אנשי איש אויבי. בחמותה כלה באמה קמה בת. הנערים

 .מאביו

 

הבן היה לו לנשא האב ולכבדו, ועל הפסוק "כי בן מנבל אב" פירש הרד"ק : "

כל זה הפך , כן בת קמה באמא כלה בחמתה וגו', ובדור הזה הוא משפילו ומבזהו

 . עכ"ל."הנכונה והמנהג

 

ובמלבי"ם : כי בן ינבל אב, עד שגם צאצאי בטן יקומו על הוריהם, שזה מורה על 

 תכלית הנבוכה והשחתת העם, עד שיופסק כל קשר אהבה ואחוה וכו'". עכ"ל.

 

וזהו מטרת כל הספר שמוצג לפניכם, שכותרתו "עוד אבשלום חי", ומתחתיו המילים 

 "אבשלום בני", לאמור : 

 

ה, שבין ילדיו, בניו או בנותיו, אלו מבני ביתו יש בהם אחד שהוא משפח אבאותו 

בוגדני, שאינו  הולך בדרך הישר ולא בדרך התורה, ועוד מגלה גם אכזריות 

תפקידו של האב לראות את הכל בראיה רוחנית ורשעות, עם כל מיני תככים, 

בעולם הזה הוא לא רק להביא את בנו  האב, כיון שתפקידו של מלאת אמונה

 לעולם בצורה הגשמית, אלא גם להביאו בשלמות לחיי העולם הבא.

 

לא לכעוס, לא לזרוק מהבית, לא להחרים, לא לבייש, ולא להתנהג כאדון עם 
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 עבד. 

 

אינם השפוטים של ההורה ! ההורים מחויבים מדיני אדם ומדיני שמים  -הבת  –הבן 

ני בין אדם לחברו, כמו לכל אדם אחר , ועל אף שזה בני, זו לבן או לבת בכל די

בתי, אין לי את הזכות ולא את הרשות  לבייש ולזרוק אותו חלילה מהבית, אלא 

ללכת בדרך של תפילה, של תחנונים, של סליחה, של מחילה, וכמובן לפעול לפי 

ץ עצת חכמי התורה, שהם רופאי הנפש האמיתיים, שאיתם מן הראוי להתייע

 הבת.  –ולבדוק את השלבים והדרכים המעשיות בטיפול הבן 

 

לקרבו, לסלוח, לראות מה ואיך לעשות, כדי לשמר אותו  –אבל המטרה הסופית 

בניחותא, באהבה, במסירות  -בדרך התורה והמצוות, עד כמה שאפשר, וכל זאת 

ולא רק בלב בפנימיות  בפה, במילים חמות וקירבה,אין קץ, בהבעת אהבה 

אמירה הרווחת "הוא בין כה יודע שאני אוהב אותו", או לחילופין, שבעל אומר על ב

אשתו "היא יודעת שאני אוהב אותה בלב", ולא מעיז לומר את זה בפה, אלא 

להתקרב אל הבן המורד בחום, באהבה ובתפילה, ולצפות לרחמי שמיים להצלת 

 נשמתו. 

 

בנו, וכמו שיש לצערנו תופעות כל זה למדנו מדוד המלך בהתנהגותו עם אבשלום 

במשפחה, והכוונה להרבה מן המשפחות, יש גם את האחיתופל  אבשלוםשל 

המשפחתי, אותו יועץ סתרים, אותו מרכל מאחורי הגב, אותו קושר קשרים, שמצד 

אחד הוא בא להציל את המשפחה כביכול, ומצד האחר בא להרוג את ראש 

דוד המלך, היה היועץ הראשי, והוא  שלחם לצד –המשפחה, כמו שעשה אחיתופל 

 עצמו יעץ לבסוף להרוג את דוד המלך.

 

האחיתופל של זמננו הוא כמו האחיתופל שבתנ"ך, ודוד המלך שבמשפחה צריך 

להיות האב המוביל, המנהיג את כיוון האהבה, את כיוון השלום, את כיוון 

 .התפילה והתחנונים לבורא כל העולמים, שיעשה שלום עלינו, אמן

 

ולאחר שהתבוננתי והבנתי את פרשת דוד המלך, אבשלום ואחיתופל, עלה ברעיוני 

שבעצם אנו חיים בשכפול הדורות אחת לאחת, ומה שהיה בעבר חוזר על עצמו דור 

אחר דור, וכאן העיקר עומד הפתרון האחד והיחיד לפני כולם, כפי שהוסבר לעיל, 

 הרחמים. בתפילה, בתחנונים, ובבקשת עזרת שמים של בעל

 

ובשלב זה פניתי לידידי ורעי, ידיד ד', הבן יקיר לי אפרים, המקורב כאהבת בן לאב 

אצל גדולי ישראל, ובראשם נשיא ושר התורה שבדור מרן רבינו הגאון הצדיק רבי 

 ר' שמואל ברוך גנוטוהינו הגאון הצדיק  -שמריהו יוסף חיים קנייבסקי שליט"א 

הנכבד והמושלם שלהי דקייטא, ויאמר שמואל, מח"ס משנת תפילין,   ,שליט"א
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בכל מידה נכונה, כליל השלמות, פאר המידות, אשר ידיו רב לו בש"ס ובפוסקים 

וכנפיו פרושים על כל חדרי התורה, פשוטו כמשמעו, ואשר שמו יצא זה מכבר 

בעולם התורה והיראה ביחודו ובמקצועיותו המיוחדת בחיבור ובעריכת ספרים, 

תורה, אגדה ומוסר, והמופצים באופן קבוע בכל קצוות תבל במאמריו בשו"תים, וב

המאלפים. וביקשתיו לערוך עבורי קיבוץ ואיסוף של דברי חז"ל מכל התורה כולה 

אבשלום,  –דוד המלך, אבשלום ואחיתופל, כשהמרכיב העיקרי הוא של על הנושא 

אבשלום, אחיתופל, שהוא נשוא הרעיון, בו רציתי להביא לידי ביטוי את המושג 

שהוא מושג משוכפל לדורות, ובא ללמדנו  דוד המלך –האבא  -ומעליהם ועל גבם 

 דרך ארץ בדרכי התורה ובדרך האמת.

 

והוספתי וגרעתי בתוכן ובצורת העריכה ובלשון המתבקשת כיד ד' הטובה עלי, 

ות, והטוותי דרך סלולה בכתיבת הספר מריש ועד גמירא, בדקדוק ובניפוי בי"ג נפ

כאשר הרב גנוט שליט"א מתייעץ עימי בכל שלבי הספר ומאזין בשמחה ובאהבה 

להדרכותי, ושמחתי ונתתי שבח והודיה לקב"ה לראות דבר נאה ומתוקן יוצא 

שמואל ברוך גנוט הרב רבי מתחת ידו של הגאון הצדיק, ירא שמים מרבים, 

 .שליט"א

 

ה יביא פיתרון והנחת הדעת לכל ובטוחני, וזו גם תפילתי, שהקריאה והעיון בספר ז

אלו שגזירה משמים עליהם להיות מוקפים ב"אבשלומים" וב"אחיתופלים" למיניהם, 

להתפלל ולהעתיר בתחינה לבורא כל העולמים שישיבם  –לדעת את דרך האמת 

בתשובה שלמה וינהגו בדרך התורה והיראה, ונרווה נחת אמיתי, נחת של תורה 

רה, ויהי רצון שיהיה מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשי ידינו ויראה, נחת של קדושה וטה

 כוננהו.

 

כה דברי העני ואביון, אחרי שבעים וחמש שנות חיי, שבהם כלול ניסיון בחינוך, 

בהוראה, בלימוד, בשיוט בארבע כנפות תבל, ובנתינת מזור ותרופה בעצה ותושיה 

 ון החיים. לחברים וידידים הנפגעים וכואבים בכאב המשפחתי מניסי

 

וזוכה אני לברך על המוגמר ולחתום בחותם האהוב עלי מאוד, בציטוט דברי המשנה 

בסוף ברכות )ברכות נ"ד ע"א(, אשר מאז ומתמיד משתמש אני בלבי ובמוחי 

 בתפילת ההודיה לשעבר, ובצעקה לעתיד כלשון המשנה. 

 ולישועה ולנחמה לכלל ולפרט בתוך שאר עם קדוש ישראל, אמן. 

 

 יעזר הכהן פישראל

 ירושלים תובב"א
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 בפתח

סיבת הקושי והמורכבות בהסתכלות על מרד אבשלום בדוד אביו, עולה מדברי 
חז"ל הקדושים, הרואים מצד אחד במעשה זה דבר נורא מאין כמותו, הקשה יותר 

 רעה תרבות קשה יוחי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי ממלחמת גוג ומגוג )"ואמר
ומגוג", ברכות ז, ב(, ומנגד, כשדוד ראה  גוג ממלחמת יותר אדם של ביתו בתוך

שבנו אהובו, ולא אדם אחר, רוצה במפלתו, אמר "מזמור לדוד" ולא "קינה לדוד" 
 )ברכות שם(.

מידי תקופה זוכה אני ומורי ורבי אלופי ומיודעי, הכהן המופלא מאחיו, איש 
נוהג בי עין  ,הן פישר שליט"ארבי אליעזר הכ , הרב הגאוןתבונותההאשכולות ורב 

טובה ומציע לי לעסוק בקדשים. בכל פעם עולים רגשות ליבו של רבי אליעזר 
שליט"א והנה הוא בא בהצעה לעסוק  בחיבור חדש, כתורת רבנו מהר"י ערמאה 

 עודבבמשנת חכמינו ו נציקלופדיה נרחבת על האיצטגנינותז"ל בעל 'העקידה', בא
, כיד ה' הטובה עליו, יחד עם מירב והיקף חיבורים בנושאים מעוררי ענין ומחשבה

 ידיעותיו בחכמת התורה והגיונותיה העמוקים.

כעת רחש ליבו דבר טוב, לעסוק באחת הסוגיות היותר קשות וכואבות, יחסי אב 
ובן. והנה הרב פישר שליט"א סבור, ובצדק, שליכא מידי דלא רמיזי באורייתא, 

ללמוד ולהחכים מקורותינו הזכים, תוככי מ ולהעמיק בה מדהול סוגיה יש ללוכ
 כמלאכים ולנסות להבין חקר ולקחת ראשוניםהלקחי  משעה לדורות, להפנים את

מוסר לנו עצמנו, בהתנהגותנו אל בנינו, וביחסם הראוי של אבות לבנים ובנים אל 
 אבות.

דוד  עמוקים ונשגבים כגון דא, בדברים אין כאן יומרה וכוונה לסלול דרך חדשה
מלכא משיחא, רגל רביעי למרכבה, ויחס בנו אבשלום אל אביו. כל דברי הקונטרס 

על דברי רבותינו, התנאים והאמוראים, בעלי תורה ומארי אך ורק הזה מושתתים 
)הסימון * הוא ציון  אגדה, מפרשי הנביא והקדמונים ז"ל, שעסקו בסוגיה זו.

 רה בסוף הקונטרס(.לסיכום הרעיון בקצ

עזרתי אשת החיל רינה תחי', אשר שלי שלה. כה  יקירתי תשואות חן חן לרעייתי
  נזכה לגדל את בנינו ובנותינו שיחיו בשמחה ובטוב לבב, לתורה לחופה ולמעש"ט.

ואמי מורתי מרת  שליט"א , אאמו"ר הרה"ג רבי יעקב צביברכות להורי היקרים
גידלוני בכל לבבם ונפשם, הביאוני לחיי העוה"ז וסללו , אשר מיכל תחי' לאוי"ט
, ועימם מו"ח הרה"ג רבי אברהם זרח שוגרמן שליט"א וחמותי דרכי לחיי העוה"ב

, לרוב נחת מכל . יבורכו בכל הברכות הכתובות בתורהמרת חיה תחי' לאוי"ט
 ויהא רעוא קדם נורא עלילה שיתקיים בנו בקרוב דברי הנביא מלאכי: .צאצאיהם

ה ֹנִכי ִהנֵּ חַ  אָׁ ֶכם ֹשלֵּ ת לָׁ ִליָׁה אֵּ ִביא אֵּ י ַהנָׁ דֹול' ה יֹום בֹוא ִלְפנֵּ ִשיב ַהגָׁ א. ְוהֵּ ב ְוַהנֹורָׁ  לֵּ
בֹות ִנים ַעל אָׁ ב בָׁ ִנים ְולֵּ ם ַעל בָׁ  .ֲאבֹותָׁ

 שמואל ברוך

 בלאאמו"ר הרה"ג רבי יעקב צבי שליט"א

 גנוט  
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 נבואת נתן הנביא

לאחר מעשה בת שבע ואוריה החיתי, מגיע נתן הנביא אל דוד המלך, 
כֹּה ָאַמר ה' ִהְנִני ֵמִקים ממשיל לו את משל "כבשת הרש" ואומר לו: "

ָנֶשיָך ְלֵעיֶניָך ְוָנַתִתי ְלֵרֶעיָך ְוָשַכב ִעם ָנֶשיָך ָעֶליָך ָרָעה ִמֵביֶתָך ְוָלַקְחִתי ֶאת 
ֹּאת".  ְלֵעיֵני ַהֶשֶמש ַהז

ודוד המלך יודע אל נכון כי ביום מן הימים יקום עליו הקב"ה רעה, כאשר 
 . 1אחד מבני ביתו יעשה לו את הרעה

* * * 

 מעשה אמנון ותמר

ִוד ָאחֹות ָיָפה ּוְשָמּה ָתָמר ַוֶיֱאָהֶבָה ַאְמנֹון ֶבן ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ּוְלַאְבָשלֹום ֶבן דָ 
ַוֵיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות ַבֲעבּור ָתָמר ֲאחֹּתֹו ִכי ְבתּוָלה ִהיא ַוִיָפֵלא ְבֵעיֵני . ָדִוד

ֲאִחי ָדִוד ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְשמֹו יֹוָנָדב ֶבן ִשְמָעה . ַאְמנֹון ַלֲעׂשֹות ָלּה ְמאּוָמה
ֹּאֶמר לֹו ַמדּוַע ַאָתה ָכָכה ַדל ֶבן ַהֶמֶלְך ַבבֶֹּקר ַבבֶֹּקר  .ְויֹוָנָדב ִאיש ָחָכם ְמאֹּד ַוי

ֹּאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ָתָמר ֲאחֹות ַאְבָשֹלם ָאִחי ֲאִני אֵֹּהב . ֲהלֹוא ַתִגיד ִלי ַוי
ֹּאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ְשַכב ַעל ִמְשָכבְ  ָך ְוִהְתָחל ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ְוָאַמְרָת ֵאָליו ַוי

ֹּא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה ְלֵעיַני ֶאת ַהִבְרָיה ְלַמַען ֲאֶשר  ָתב
 .ֶאְרֶאה ְוָאַכְלִתי ִמָיָדּה

 החובה להתרחק מחבר רע 

 אליעזר רבי האדם ממנה שיתרחק רעה דרך איזוהי וראו צאו להם אמר"
 " )אבות פ"ב משנה ט(.רע חבר אומר יהושע רבי רעה עין אומר

הכתוב מספר לנו כיצד חבר רע יכול להדיח את האדם ולהביאו לידי  
חטא, ולגרום על ידי כך לכל השתלשלות הרוע אשר נגרמה ממעשה זה. 

ה לעשות מעשה כה נואל, אך לאחר שרא אמנון לא העלה על דעתו
וכתב  מציע לו הצעה מגונה שכזו, התיר לעצמו לעשות כך.שיונדב חברו 

                                                           
1
 מצודות דוד. 
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 הרעים היועצים מעצת שימנע שראוי אדם לכל להודיע: "2הרלב"ג
 לעצת שמעו מפני לאמנון שקרא מה תראה הלא המגונות ומהפעלות

 .*"לו מהפיוס בדבריו שהיה מה עם יונדב

**** 

ֹּאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהֶמֶלְך ָתבֹוא ָנא   ֹּא ַהֶמֶלְך ִלְראֹּתֹו ַוי ַוִיְשַכב ַאְמנֹון ַוִיְתָחל ַוָיב
 .ָתָמר ֲאחִֹּתי ּוְתַלֵבב ְלֵעיַני ְשֵתי ְלִבבֹות ְוֶאְבֶרה ִמָיָדּה

 

 מידת הצניעות בבית דוד המלך 
דוד המלך  למדנו מכאן כמה גדולה היתה מידת הצניעות בביתו של

ע"ה, שאסור היה לאחות לסעוד את אחיה בחוליו, ללא אישור 
 * 3מפורש מאביה.

ַוִיְשַלח ָדִוד ֶאל ָתָמר ַהַבְיָתה ֵלאמֹּר ְלִכי ָנא ֵבית ַאְמנֹון ָאִחיְך ַוֲעִׂשי לֹו  
ָבֵצק ַוָתָלש ַוֵתֶלְך ָתָמר ֵבית ַאְמנֹון ָאִחיָה ְוהּוא שֵֹּכב ַוִתַקח ֶאת הַ  .ַהִבְרָיה

ַוִתַקח ֶאת ַהַמְׂשֵרת ַוִתצֹּק ְלָפָניו ַוְיָמֵאן  .ַוְתַלֵבב ְלֵעיָניו ַוְתַבֵשל ֶאת ַהְּלִבבֹות
ֹּאֶמר ַאְמנֹון הֹוִציאּו ָכל ִאיש ֵמָעַלי ַוֵיְצאּו ָכל ִאיש ֵמָעָליו ֹּאֶמר  .ֶלֱאכֹול ַוי ַוי

ָיה ַהֶחֶדר ְוֶאְבֶרה ִמָיֵדְך ַוִתַקח ָתָמר ֶאת ַהְּלִבבֹות ַאְמנֹון ֶאל ָתָמר ָהִביִאי ַהִבְר 
  .ֲאֶשר ָעָׂשָתה ַוָתֵבא ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה

 

 דרך היצר הרע להחטיא את האדם 

יתכן שאכן בתחילה לא התכוין אמנון לאנסה, אלא רק לאכול מידה. אך 
להסיר ולו מעט את מסית את האדם כך דרכו של היצר הרע, בתחילה 

 : "כך4הגדר ואחר כך גוררו לעבור עבירות חמורות. וכך אמרו חז"ל
 עד כך עשה לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום ,הרע יצר של אומנתו
 * .5ועובד" והולך זרה עבודה עבוד לו שאומר

ֹּאֶמר ָלּה בֹוִאי ִשְכִבי  ֹּאֶמר לֹו  .ִעִמי ֲאחֹוִתיַוַתֵגש ֵאָליו ֶלֱאכֹּל ַוַיֲחֶזק ָבּה ַוי ַות
ֹּאת ֹּא ֵיָעֶׂשה ֵכן ְבִיְׂשָרֵאל ַאל ַתֲעֵׂשה ֶאת ַהְנָבָלה ַהז . ַאל ָאִחי ַאל ְתַעֵנִני ִכי ל

 .ַוֲאִני ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרָפִתי ְוַאָתה ִתְהֶיה ְכַאַחד ַהְנָבִלים ְבִיְׂשָרֵאל

 

                                                           
2
 שמואל פרק כא, התועלת המ"ח. 
3
 עי' ילקוט מעם לועז. 
4
 שבת קה, ב. 
5
 עי' אברהם אנכי )לרבי אברהם פאלאג'י זצ"ל(, שמואל יג, ה. 
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 רוח שטות אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסת בו 

 אין :6רבותינו יונתן תירגם: "כאחד מן שטיא", כאחד השוטים, ושנו
 כי איש איש" שנאמר, שטות של רוח בהן שתכנס עד מנאפין המנאפין

 חסר אשה "נואף שנאמר, מניין לאיש, לאשה למדנו, 7"אשתו תשטה
 * .8לב"

ֹּא ִיְמָנֵעִני ִמֶמךָ   ֹּא ָאָבה ִלְשמַֹּע ְבקֹוָלּה  .9ְוַעָתה ַדֶבר ָנא ֶאל ַהֶמֶלְך ִכי ל ְול
ַוִיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְגדֹוָלה ְמאֹּד ִכי . ַוֶיֱחַזק ִמֶמָנה ַוְיַעֶנָה ַוִיְשַכב אָֹּתּה

 .ֲאֶשר ֲאֵהָבּה ְגדֹוָלה ַהִשְנָאה ֲאֶשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה

 רשעים מלאים חרטות 

שרשעים  10לאחר שהאדם עושה עבירה, מתמלא הוא חרטה, ואמרו רז"ל
בתחילה אהבה  .11מלאים חרטות. ואחר שחטא, מיד שנאה וגירשה ממנו

אמנון אהבה גדולה, אך לאחר שמילא את תאוותו ועבר עבירה, סר יצרו 
  הרע ושנאה שנאה גדולה.

  בדבר ואהבה התלויה בדבראהבה שאינה תלויה 

 ,אהבה בטלה דבר בטל ,בדבר תלויה שהיא אהבה כל: "12ואמרו חז"ל
 ,בדבר התלויה אהבה היא איזו .לעולם בטלה אינה בדבר תלויה ושאינה

 ".ויהונתן דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ,ותמר אמנון אהבת זו
מתקיימת. הנובעת מעצת היצר הרע וממקורות מסואבים, אינה שאהבה 

 .13לא כן אהבה הנובעת מהמקורות הטהורים של הנפש, יש לה קיום

 אהבה תהיה שלא צריך" -14כותב לנו המסילת ישרים -אהבת ה'
 אליו שמטיב על יתברך הבורא את שיאהב דהיינו, בדבר התלויה

 טבעית אהבה שהיא ,לאביו הבן כאהבת אלא ,אותו ומצליח ומעשירו
 הלא"(: ב"ל דברים) הכתוב כמאמר, לזה וכופהו מכריחו שטבעו ממש

                                                           
6
 . ועי' סוטה ג, א.ז סימן נשא פרשת תנחומא מדרש 
7
 במדבר ה, יב. 
8
 .לב, ו משלי 
9

 מפני הדברים מן לדבר בנו ואינו, גר הולד הרי ראשונה מביאה נתעברה ח, ח: מלכים הלכות ם"רמבכתב ה 

 אבל, היתה תואר יפת של ראשונה מביאה ותמר, דעתם על אותו מטבילין דין בית אלא, ם"העכו מן שהוא
 נא דבר אומר הוא וכן, לאמנון להנשא ומותרת מאמו אבשלום אחות תמר נמצאת, הנישואין מאחר נולד אבשלום

 .ממך ימנעני לא כי המלך אל
10
 עי' נדרים ט, ב. שבט מוסר פכ"ה ועוד דוכתין. 
11
 אברבנאל. 
12
 אבות פ"ה משנה טז. 
13
 מוסר הנביאים. 
14
 פרק יט. 
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 ל"אז וכן, והצרה הדוחק בזמן הוא הזאת האהבה ומבחן, "קנך אביך הוא
 את נוטל אפילו נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך' ה את ואהבת'(: ו שם)

 * ."ממונך בכל מאודך ובכל, נפשך

ֹּאֶמר ָלּה ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי  ֹּאֶמר לֹו ַאל אֹודֹּת . ַוי ֹּאת ַות ָהָרָעה ַהְגדֹוָלה ַהז
ַע ָלּה ֹּא ָאָבה ִלְשמֹּ ַוִיְקָרא ֶאת ַנֲערֹו  .ֵמַאֶחֶרת ֲאֶשר ָעִׂשיָת ִעִמי ְלַשְּלֵחִני ְול

ֹּאת ֵמָעַלי ַהחּוָצה ּוְנעֹּל ַהֶדֶלת ַאֲחֶריהָ  ֹּאֶמר ִשְלחּו ָנא ֶאת ז ְוָעֶליָה . ְמָשְרתֹו ַוי
ַבְשןָ ְבנֹות ַהֶמֶלְך ַהְבתּוֹלת ְמִעיִלים ַויֵֹּצא אֹוָתּה ְמָשְרתֹו ְכתֶֹּנת ַפִסים ִכי ֵכן ִתלְ 

ֹּאָשּה ַוֵתֶלְך ָהלֹוְך ְוָזָעָקה  .ָעֶליָה ָקָרָעה ַוָתֶׂשם ָיָדּה ַעל ר

 

 דברי אבשלום לתמר

ֹּאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָשלֹום ָאִחיָה ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ָהָיה ִעָמְך ְוַעָתה ֲאחֹוִת  י ַוי
ַהֲחִריִשי ָאִחיְך הּוא ַאל ָתִשיִתי ֶאת ִלֵבְך ַלָדָבר ַהֶזה ַוֵתֶשב ָתָמר ְושֵֹּמָמה ֵבית 

 ַאְבָשלֹום ָאִחיָה.

אבשלום שמע על מעשה הנבלה של אמנון, ניגש אל תמר אחותו וביקשה 

בתחנונים שתחריש ולא תמשיך לעורר מהומות. אבשלום מסביר לאחותו 

השקיט את הענין ולא לפרסמו ברבים, כדי שכבודה האישי שכדאי לה ל

לא יפגם, כשכולם יבוזו לה על התייחדותה עם אחיה וכדי שכבוד אחיה 

אמנון לא ייפגע, שהרי למרות הפשע הנורא שעשה, הרי אחיה הוא, עצמם 

. אבשלום שיכנע את תמר להשקיט את הרוחות ותמר עוברת 15ובשרם

תמר נהגה עד כה לשמוח, לשוש ולשחק, להתגורר בביתו של אבשלום. 

כדרכן של בנות המלך, אך מכאן ואילך ישבה תמר בבית אבשלום בבושה, 

 .17ולא יצאה לשחק עם בנות משפחתה 16בדאגה ובעצבות

 שנאת אבשלום לאמנון

 ְוַהֶמֶלְך ָדִוד ָשַמע ֵאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִיַחר לֹו ְמאֹּד.

שמע מעשה אמנון הגיע אל המלך דוד ויחר לו מאד. ואמנם, למרות 

שהתנהגותו של אמנון הכעיסה את דוד אביו עד מאד, לא הוכיח דוד את 

אמנון. אבשלום, שהבחין בעליבותה של תמר אחותו וראה שדוד אביו לא 

                                                           
15
 שמואל שם יג ומלבי"ם. 
16
 רלב"ג. 
17
 מלבי"ם. 
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. ודוד עצמו לא העניש את 18הוכיחו, החל לשנוא את אמנון שנאה עזה

 . 19שה את מעשהו ללא עדים והתראהאמנון, משום שע

ֹּא ִדֶבר ַאְבָשלֹום ִעם ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִכי ָׂשֵנא ַאְבָשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל  ְול
 ְדַבר ֲאֶשר ִעָנה ֵאת ָתָמר ֲאחֹּתֹו.

 ע"י שיח ודיאלוג -התפייסות עם השונא 

עזה, אך הם מטבע העולם, כאשר שני בני אדם שונאים זה את זה שנאה 

משוחחים ביניהם, מטוב ועד רע, תוסר לה השנאה והקיטוב בין שניהם 

אט אט. עצם הדיאלוג, השיג והשיח, גם בין שני יריבים, מביא לקירוב 

הלבבות. אך אבשלום בחר שלא להוכיח בדברים את אמנון ולא לדבר 

 עימו מטוב ועד רע ובכך הגדיל את שנאתו לאמנון, על דבר אשר עינה את

. אם אבשלום היה מוכיח את אמנון בדברים, היה אמנון 20תמר אחותו

משתדל לפייסו ולהשקיט את שנאתו, אך אבשלום בחר שלא להתעמת 

ישירות עם אמנון ולהמתין לשעת הכושר, כדי להתנקם בו. מאחר 

שהשניים לא שוחחו ביניהם, לא ידע כלל אמנון שאבשלום נוטר לו טינה 

, בחושבו שאם אבשלום אינו מוכיחו או מענישוולפיכך לא נזהר ממנו, 

וזאת ועוד, שאבשלום הצליח  .21מסתבר ששכח הוא את מעשהו הנלוז

להסתיר כל כך את שנאתו לאמנון, עד כי תמר עצמה סברה שאבשלום 

 .אמנון אינו כועס על

 שנאמר כמו וישתוק ישטמנו לא לאיש איש כשיחטא: "22ם"רמבוכתב ה

 שנא כי טוב ועד למרע מאומה אמנון את אבשלום דבר ולא" ברשעים

 כך לי עשית למה לו ולומר להודיעו עליו מצוה אלא ".אמנון את אבשלום

 ואם ",עמיתך את תוכיח הוכח" שנאמר ,פלוני בדבר לי חטאת ולמה וכך

 שנאמר ,אכזרי המוחל יהא ולא למחול צריך ,לו למחול ממנו ובקש חזר

 הרמב"ם.", עכ"ל האלהים אל אברהם ויתפלל"

                                                           
18
 מלבי"ם שם. 
19
 .הגאונים תשובות בשם לועז מעם וילקוט אברבנאל 
20
 שמואל שם ורלב"ג. 
21
 מלבי"ם. 
22
 הלכות דעות ו, ו. 
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א לֹא" יםעל הפסוק ִחיָך ֶאת ִתְשנָׁ ֶבָך אָׁ חַ  ִבְלבָׁ  ְולֹא ֲעִמיֶתָך ֶאת ּתֹוִכיחַ  הֹוכֵּ

א יו ִתשָׁ לָׁ ְטא עָׁ י ֶאת ִתֹטר ְולֹא ִתֹקם לֹא. חֵּ ַהְבּתָׁ  ַעֶמָך ְבנֵּ ֲעָך ְואָׁ מֹוָך ְלרֵּ  ֲאִני כָׁ

 בלבבך אחיך את תשנא אל, הכתוב אמרו" :24ן"רמבכתב ה, 23"'ה

 תשא ולא, עמדי עשית ככה מדוע תוכיחנו אבל, כרצונך שלא לך בעשותו

, לך יתנצל אותו בהוכיחך כי, לו תגיד ולא בלבך שנאתו לכסות חטא עליו

 ממנו תנקום שלא יזהיר כן ואחרי. לו ותכפר חטאו על ויתודה ישוב או

 יזכור אבל אותו ישנא שלא יתכן כי, לך שעשה מה בלבבך תטור ולא

 כן ואחרי. מלבו וחטאתו אחיו פשע שימחה יזהירנו ולפיכך, בלבו החטא

 *".כמוהו לו שיאהב יצוה

 עבירה גוררת עבירה 

והנה אנו רואים שעבירה גוררת עבירה, ועבירת השנאה של אבשלום 

לאמנון גררה את רציחתו על מעשה שעשה ללא עדים והתראה. והנה 

למרות שעל הרגש שלט על השכל ואבשלום רצה לרצוח את נפש אחיו, 

 * .25פי דין תוה"ק לא התחייב אמנון מיתה

&&&&&& 

 

 אבשלום הורג את אמנון

ְזִזים ְלַאְבָשלֹום ְבַבַעל ָחצֹור ֲאֶשר ִעם ֶאְפָרִים  ַוְיִהי ִלְשָנַתִים ָיִמים ַוִיְהיּו גֹּ
 ַוִיְקָרא ַאְבָשלֹום ְלָכל ְבֵני ַהֶמֶלְך. 

חלפו שנתיים ואבשלום גזז את צאנו בבעל חצור שבאפרים. מנהג היה 

 .26טוב, משתה ושמחה בשעת גזיזת הצאןבאותם הימים, שעשו יום 

 אבשלום חש שהגיע הרגע להעניש את אמנון על מעשה תמר. 

ְזִזים ְלַעְבֶדָך ֵיֶלְך ָנא הַ  ֹּאֶמר ִהֵנה ָנא גֹּ ֹּא ַאְבָשלֹום ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי ֶמֶלְך ַוֲעָבָדיו ַוָיב

ֹּא ִנְכַבד  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַאְבָשלֹום ַאל ְבִני ַאל ָנא ֵנֵלְך כָֻּּלנּו ְול ִעם ַעְבֶדָך. ַוי
                                                           

23
 יח. -ויקרא יט, יז 
24
 שם. 
25
 עי' לקמן בד' המפרשים בזה. 
26
 שמואל שם, מצודות, רלב"ג ורד"ק. 



24 
 

ֹּא ֵיֶלְך ָנא ִאָתנּו  ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ָול ֹּא ָאָבה ָלֶלֶכת ַוְיָבֲרֵכהּו. ַוי ָעֶליָך ַוִיְפָרץ בֹו ְול

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך ָלָמה ֵיֵלְך ִעָמְך. ַוִיְפָרץ בֹו ַאְבָשלֹום ַוִיְשַלח ִאתֹו  ַאְמנֹון ָאִחי ַוי

 ֶאת ַאְמנֹון ְוֵאת ָכל ְבֵני ַהֶמֶלְך.

הגיע אבשלום אל דוד אביו וביקשו לבוא ולהשתתף עימו בחגיגת גז 

הצאן, יחד עם עבדיו. דוד הסביר לאבשלום שיקשה עליו להיטלטל 

ור, יחד עם כל הפמליה המלכותית הגדולה ובירכו על בדרכים אל בעל חצ

לך ימאן לבוא למרחוק הזמנתו ונדבת ליבו. אבשלום, שידע מראש שהמ

הציע לדוד לשלוח את אמנון, כדי שאמנון, בכור האחים  ,27אל שמחת הגז

קרוב למלך, ייצג את המלך בסעודת הגז. תהה דוד: "מדוע צריך אתה ה

ום הפציר במלך ודוד נאות להורות לאמנון שאמנון ילך עמך?", אך אבשל

 ללכת עם אבשלום לבעל חצור.

  חובת ההורים לתת את דעתם על החיכוכים והמריבות בין

 ילדיהם

ְזִזים ְלַעְבֶדָך ֵיֶלְך ָנא ַהֶמֶלְך ַוֲעָבָדיו  ֹּאֶמר ִהֵנה ָנא גֹּ ֹּא ַאְבָשלֹום ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי ַוָיב

ֹּאֶמר  ֹּא ִנְכַבד ִעם ַעְבֶדָך. ַוי ַהֶמֶלְך ֶאל ַאְבָשלֹום ַאל ְבִני ַאל ָנא ֵנֵלְך כָֻּּלנּו ְול

ֹּא ֵיֶלְך ָנא ִאָתנּו  ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ָול ֹּא ָאָבה ָלֶלֶכת ַוְיָבֲרֵכהּו. ַוי ָעֶליָך ַוִיְפָרץ בֹו ְול

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך ָלָמה ֵיֵלְך ִעָמְך. ַוִיְפָרץ בֹו ַאְבָשלֹום ַוִיְשַלח ִאתֹו  ַאְמנֹון ָאִחי ַוי

 ֶאת ַאְמנֹון ְוֵאת ָכל ְבֵני ַהֶמֶלְך.

ראוי שהאבות יתנו את דעתם על המריבות העולות בין ילדיהם ולהשפיע 

, להשפיע עליהם להקטין את האיבה ולסלול את עליהם טובה וברכה

 . והנה דוד מלכא משיחא היה צריך לשקולדרכם לשלום, אהבה ואחוה

בפלס את הסכמתו לכך שאמנון יצטרף אל אבשלום בדרכו, שמא יבולע 

 במה שיתיישב לאדם שראוי : "להודיע28לאמנון, וכך כתב הרלב"ג

 השאלה לדבר הסכימו קודם נזק ממנו שיקרה אפשר אם ממנו שנשאל

 שילך ממנו ששאל מה על התישב שלא בעבור דוד כי תראה הלא .ההיא

 היה כבר כי .אמנון להמתת סבה זה והיה ,שאלתו את לו נתן ,אמנון אתו
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 מלבי"ם. 
28
 . התועלת כא פרק ב שמואל 
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 דבר על אמנון את אבשלום שנא אשר השנאה דבר לבו אל לתת דוד אל

 את דוד על להקים יתברך מהשם מסובב היה שזה עם ,אחותו תמר

 כמו ההוא התכלית אל ודרך מסלול היה אמנון הריגת כי מביתו הרעה

  *פור".יהס זה מדברי שנראה

ַאְבָשלֹום ֶאת ְנָעָריו ֵלאמֹּר ְראּו ָנא ְכטֹוב ֵלב ַאְמנֹון ַבַיִין ְוָאַמְרִתי ֲאֵליֶכם ַוְיַצו 

ִכי ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ִחְזקּו  ַהכּו ֶאת ַאְמנֹון ַוֲהִמֶתם אֹּתֹו ַאל ִתיָראּו ֲהלֹוא ִכי ָאנֹּ

מּו ָכל ִוְהיּו ִלְבֵני ָחִיל. ַוַיֲעׂשּו ַנֲעֵרי ַאְבָשלֹום ְלַאְמנֹו ן ַכֲאֶשר ִצָּוה ַאְבָשלֹום ַוָיקֻּ

ָעה ָבָאה ֶאל  ְבֵני ַהֶמֶלְך ַוִיְרְכבּו ִאיש ַעל ִפְרדֹו ַוָינֻּסּו. ַוְיִהי ֵהָמה ַבֶדֶרְך ְוַהְשמֻּ

ֹּא נֹוַתר ֵמֶהם ֶאָחד.  ָדִוד ֵלאמֹּר ִהָכה ַאְבָשלֹום ֶאת ָכל ְבֵני ַהֶמֶלְך ְול

כנפיים, וכדרכן של שמועות, אף התווספו בה שקרים השמועה פרשה 

דוד המלך הבין שאבשלום הרג את כל בני המלך, כדי שהוא  ובדותות.

ַוָיָקם ַהֶמֶלְך ַוִיְקַרע ֶאת ְבָגָדיו  ייוותר בן המלך היחיד הראוי למלוכה.

ֵעי ְבָגִדים.  ַוִיְשַכב ָאְרָצה ְוָכל ֲעָבָדיו ִנָצִבים ְקרֻּ

ֹּאֶמרַוַיעַ   ֹּאַמר ֲאדִֹּני ֵאת ָכל ַהְנָעִרים ְבֵני  :ן יֹוָנָדב ֶבן ִשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ַוי ַאל י

  - 29לא היתה בכוונת אבשלום להכרית את כל זרע המלוכה - ַהֶמֶלְך ֵהִמיתּו

ִכי ַעל ִפי ַאְבָשלֹום ָהְיָתה ׂשּוָמה ִמיֹום ַענֹּתֹו ֵאת ָתָמר  ,ִכי ַאְמנֹון ְלַבדֹו ֵמת

ִני ַהֶמֶלְך ֶאל ִלבֹו ָדָבר ֵלאמֹּר ָכל ְבֵני ַהֶמֶלְך ֵמתּו ִכי . וְ ֲאחֹּתֹו ַעָתה ַאל ָיֵׂשם ֲאדֹּ

   .אם ַאְמנֹון ְלַבדֹו ֵמת

ון שאסור תחייב עונש על הריגת אמנון, כישאבשלום ה 30םכתבו הגאוני

לדיין להרוג על סמך אומדנא בעלמא, אלא על פי עדים, חקירות ובדיקות, 

 ואילו אבשלום סמך על עדותה של תמר לבדה.

 חובת תוכחת האב על ילדיו 

ִנים ְבֹרעַ  ִכי ִמְשֹחק ַכַעס : "טֹוב31ואמר שלמה ב". ִייַטב פָׁ  לֵּ
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 מלבי"ם. 
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 .ש"בראב גאונים דברי 
31
 .ג פסוק ז פרק קהלת 
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 היה טוב, קמעא אדוניה על אבא כעס אילו שלמה: : "אמר32ואמרו חז"ל

 אלו, לב" ייטב פנים ברוע "כי למה?, הדין מדת עליו ששחקה משחוק לו

, אמנון וכן, 33"מימיו אביו עצבו ולא" אלא, למוטב הביאו פנים לו הרע

 עליו ששחקה משחוק, קמעא אמנון על אבא דוד כעס אם לו היה טוב

 *מת". לבדו אמנון כי" ", אלאלב ייטב פנים ברוע כי" ולמה, הדין מדת

ְלִכים ִמֶדֶרְך  ַוִיְבַרח ַאְבָשלֹום ַוִיָשא ַהַנַער ַהצֶֹּפה ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ַעם ַרב הֹּ

ֹּאֶמר יֹוָנָדב ֶאל ַהֶמֶלְך ִהֵנה ְבֵני ַהֶמֶלְך ָבאּו ִכְדַבר ַעְבְדָך  ַאֲחָריו ִמַצד ָהָהר. ַוי

ֵבר ְוִהֵנה ְבֵני ַהֶמֶלְך ָבאּו ַוִיְׂשאּו קֹוָלם ַוִיְבכּו ְוַגם ֵכן ָהָיה. ַוְיִהי ְכַכֹּלתֹו ְלדַ 

 ַהֶמֶלְך ְוָכל ֲעָבָדיו ָבכּו ְבִכי ָגדֹול ְמאֹּד

&&&&&& 

 

 מריבת דוד ואבשלום

ְוַאְבָשלֹום ָבַרח ַוֵיֶלְך ֶאל ַתְלַמי ֶבן ַעִמיהּוד ֶמֶלְך ְגשּור הוא סבו, אבי אמו, 

בעיר חומה ומגדל, מחשש שיבולע לו.  ַוִיְתַאֵבל ַעל ְבנֹו ָכל שם התבצר 

 ַהָיִמים. ְוַאְבָשלֹום ָבַרח ַוֵיֶלְך ְגשּור ַוְיִהי ָשם ָשֹלש ָשִנים.

במשך שלש שנים התאבל דוד על אמנון בנו ורצה לצאת לגשור, להילחם 

עכה אשתו, באבשלום, לקחתו ולהינקם ממנו על שרצח את אמנון. אך מ

 .34מנעו ממנו לצאת ולהרוג את אבשלוםאו תמר, 

 ַוְתַכל ָדִוד ַהֶמֶלְך ָלֵצאת ֶאל ַאְבָשלֹום ִכי ִנַחם ַעל ַאְמנֹון ִכי ֵמת.

עברו שלש שנים ודוד ניחם על מות אמנון ונפשו חדלה מלהשתוקק 

 .35לרצות להעניש את אבשלום על מעשהוו

&&&&&& 
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 .ז פרשה רבה קהלת 
33
 מלכים א, א, ו. 
34
 מלבי"ם. 
35
 בתרגום, במצודות, מהר"י קרא, רלב"ג ורד"ק.ראה  
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 האשה התקועית

יואב שר הצבא ראה שלמרות שדוד שומר עדיין טינה לאבשלום, אך בכל 

מנסה  יואב .36השתפר -אל בנו הגולה והיחסזאת, ליבו טוב אל אבשלום 

אשה חכמה מתקועה, שיושביה היו  לקרב את הלבבות ומזמין אליו

שמן הזית המצוי שם והמסוגל אנשים המופלגים בחכמתם, בגלל 

  .37לחכמה

 מאדם דרישה שיתקשה לבצעה אין ראוי לדרוש 

ומדוע יואב עצמו לא דיבר על לב המלך וניסה לשכנעו להשיב את  ---

 אבשלום?

 דבר לבקש ראוי שאין יסוד נפלא לחיים: "להודיע 38מייסד לנו הרלב"ג

 יואב התעורר לא. ולכן בקשתו יתן שלא מבואר היה אם מה מאיש

 על דוד לב כי ידע אשר עד ,אבשלום את להשיב דוד המלך עם להשתדל

 מת". כי אמנון על נחם כי אבשלום

מבקש מהאשה התקועית ללבוש בגדי אבלות ולהיראות בכל  יואב

מלבושיה ואורחותיה, כאשה שכבר מתאבלת לה עידן ועדנים. יואב 

הסביר לה מה עליה לומר לפני המלך ואכן, האשה התקועית מתייצבת 

 ואומרת: הֹוִשָעה ַהֶמֶלְך., משתחווה לפני דוד המלך, נופלת על אפיה

ֹּאֶמר ֲאָבל ִאָשה ַאְלָמָנה ָאִני ַוָיָמת ִאיִשי.  ֹּאֶמר ָלּה ַהֶמֶלְך: ַמה ָּלְך. ַות  ַוי

ּוְלִשְפָחְתָך ְשֵני ָבִנים ַוִיָנצּו ְשֵניֶהם ַבָשֶדה ְוֵאין ַמִציל ֵביֵניֶהם ַוַיכֹו ָהֶאָחד ֶאת 

 ֹו. ָהֶאָחד ַוָיֶמת אֹּת

האשה רמזה לדוד בדבריה שאמנון התחייב מיתה בכך שהוא זה שהחל 

וגם רמזה שזה היה אחד לאביו וזה אחד לאביו, כפי  39במעשה הרצח

. וכן שכל אחד 40שאמנון היה בן יחיד לאמו ואמנון היה בן יחיד לאמו
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והוסיפה לרמוז ש'ואין מציל  .41מהם היה 'אחד', יחיד ומיוחד במעלותיו

אמנון ולא שיכנע את אבשלום ויהם', שאיש לא הפריד בין אבשלום בינ

 .42שלא להרוג את אמנון

ֹּאְמרּו ְתִני ֶאת ַמֵכה ָאִחיו ּוְנִמֵתהּו  ְוִהֵנה ָקָמה ָכל ַהִמְשָפָחה ַעל ִשְפָחֶתָך ַוי

ַחְלִתי ֲאֶשר ִנְשָאָרה ְבֶנֶפש ָאִחיו ֲאֶשר ָהָרג ְוַנְשִמיָדה ַגם ֶאת ַהיֹוֵרש ְוִכבּו ֶאת גַ 

  .ְלִבְלִתי ִׂשים ְלִאיִשי ֵשם ּוְשֵאִרית ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה

הם בנה הרוצח  אינו חייב מיתה: א[  בפי האשה היו ארבע טענות, לפיהם

שם עדים והתראה. ב[ ואין מציל ביניהם, באופן  ורבו בשדה ולא הי

שאילו היה מציל לא הגיע לידי כך, כי היה קרוב לשוגג, ברתיחת האף 

מפשר בריבם. ג[ ויכו האחד את האחד וימת אותו,  לא היהוהחמה ובכך ש

שזה הכה לזה וזה הכה לזה, והאחד המית, באופן שחברו היה כרודף כי 

יה שאבשלום הרג את אמנון בלא עדים הכהו ג"כ. והנמשל בדבריה ה

והתראה, ושלא היה מציל ביניהם, שאם דוד היה שופט את אמנון על 

שעינה את אחותו, לא היה אבשלום בא לידי כך, ושגם אמנון הכה אותו 

 . 43בכך שעינה ובייש את אחותו

וטענה רביעית היתה בפיה, שבנה הרוצח ברח הלך לו, והמשפחה קמו 

עליה ורוצים לכפותה שתגלה מקומו איה הוא, ויש בכך עוול גדול, שהגם 

שגואל הדם יכול להרוג את הרוצח, למרות שאינו חייב מיתה בדין, אך 

אין לו כח לכפות את אמו שתגלה את מקום מחבואו, כי רק אם ישיגהו 

אין לו משפט מוות, אך לא שיחייבו גואלי הדם את היודע והכהו נפש 

מקומו שיגלהו להם. זאת ועוד פעלו שלא ביושר, בכך שאמרו ש"ונשמידה 

גם היורש", כי כאשר לא נשארו אלא רק שני בנים, היורשים את נחלת 

אביהם ונהרג האחד, יקום האח הנשאר תחתיו לנחלה, ומטעם זה רוצים 

ת נחלתו, בהיותם אחי אבי המת, וחוץ מכוונתם להרגו שאז יירשו הם א

וכבו את היא בכך ש" קר צרתהיעוהרעה הם גם אומרים זאת בפיהם, 

ה ובנה, עוד מיתת בעלשחשך עליה עולמה באחר ל, ש"גחלתי הנשארה
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לכבות גם זאת  הם רוציםוהוא בנה הנשאר,  ,גחלת אחת מגיה חשכה

שע"י  ",י שם ושאריתלבלתי שום לאישולגרום ש"להאפיל עליה אפלה 

שאריתו גם את יקחו  ,הריגת בנו ימחה שמו, וע"י הורשת נכסיו לזרים

 .44ועזבונו

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ָהִאָשה  .ְלִכי ְלֵביֵתְך ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ָעָלִיְך :ַוי

ִני ַהֶמֶלְך ֶהָעֹון ְוַעל  ֹּאֶמר ָהִאָשה ַהְתקֹוִעית ֶאל ַהֶמֶלְך ָעַלי ֲאדֹּ ֵבית ָאִבי ַות

 .ְוַהֶמֶלְך ְוִכְסאֹו ָנִקי

ֹּא יִֹּסיף עֹוד ָלַגַעת ָבְך ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ַהְמַדֵבר ֵאַלִיְך ַוֲהֵבאתֹו ֵאַלי ְול  .ַוי

ֹּא ַיְשִמידּו  ֹּאֶמר ִיְזָכר ָנא ַהֶמֶלְך ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ֵמַהְרַבת גֵֹּאל ַהָדם ְלַשֵחת ְול ַות

ֹּאֶמר חַ   י ה' ִאם ִיפֹּל ִמַשֲעַרת ְבֵנְך ָאְרָצהֶאת ְבִני ַוי

ֹּאֶמר ַדֵבִרי ִני ַהֶמֶלְך ָדָבר ַוי ֹּאֶמר ָהִאָשה ְתַדֶבר ָנא ִשְפָחְתָך ֶאל ֲאדֹּ  .ַות

ֹּאת ַעל ַעם ֱאֹלִהים ּוִמַדֵבר ַהֶמֶלְך ַהָדָבר  ֹּאֶמר ָהִאָשה ְוָלָמה ָחַשְבָתה ָכז ַות

ִכי מֹות ָנמּות ְוַכַמִים ַהִנָגִרים . ִבְלִתי ָהִשיב ַהֶמֶלְך ֶאת ִנְדחֹוַהֶזה ְכָאֵשם לְ 

ֹּא ֵיָאֵספּו   .ַאְרָצה ֲאֶשר ל

האשה התקועית שואלת את דוד: מדוע חשדת שבני עם ישראל יבואו 

להרוג את השני, ללא עדים והתראה. והנה דין זה שחרצת לאחרים, לפיו 

אגלה לך כעת שחרצת את הדין על שני בניך  לא יפול משערת בני ארצה,

ואל תחזור  46, שאתה מבקש להרוג את אבשלום ללא עדים והתראה45שלך

בך מדבריך, שאמרת שלא יפול משערות הבן ארצה, גם כאשר כעת הוברר 

שהרי בכל מקרה נמות בעצמנו מיתה  .47לך השכוונה היא לאבשלום בנך

, וכמו המים הנגרים ארצה אשר לא 48טבעית, ודיינו במיתתנו בידי שמים

יאספו אחרי השפכם במקום מדרון שנגרים, כן נפשות בני אדם לא יאספו 
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. ואולי מאת 49עוד אל הגוף מדרך הטבע אלא במעשה נס בתחיית המתים

הש"י היתה הסבה להמית את אמנון, כי הקב"ה חושב מחשבות לתת 

 . 50לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו

ֹּא ִיָשא ֱאֹל כי  ,לא ישא פני כל אישש ,שלא יוציאנה מן הגוףִהים ֶנֶפש. ְול

 ,שיוכל ככללנו נמות ואין על האדם להרבות שפיכות דם אלא למעטו וכ

 ,לא צוה המקום להרגו בלא עדים והתראה, חבירואת ואם יהרוג אדם 

כדי למעט שפיכות הדם ואם הרגו שוגג צוה שיגלה עד זמן ידוע ולא יהרגו 

 .51הרגו מזיד אם אין שם עדים והתראהאותו אפילו 

ושם  תים חשב מחשבווקאלְוָחַשב ַמֲחָשבֹות ְלִבְלִתי ִיַדח ִמֶמנּו ִנָדח. 

 ,על המלך "וחשב מחשבות. והסבירה ש"לבלתי ידח ההורג םמשפטי

יחשוב המלך מחשבות שלא ידח  ,לנו סופנו למותואחר שכן הוא שכש

 52ממנו נדח ואם מת אחד לא יומתו שנים

, בהמשילי משל עלי ְוַעָתה ֲאֶשר ָבאִתי ְלַדֵבר ֶאל ַהֶמֶלְך ֲאדִֹּני ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה

ִני ָהָעם ,53ועל בני ולא דיברתי ישירות על המלך ובנו , הפחידוני ִכי ֵיְראֻּ

ֹּאֶמר ִשְפָחְתָך ֲאַדְבָרה ָנא ֶאל  , 54עלי מלבקש את אדוני על בנו פן יכעוס ַות

ִכי ִיְשַמע ַהֶמֶלְך ְלַהִציל ֶאת ֲאָמתֹו  .ַהֶמֶלְך אּוַלי ַיֲעֶׂשה ַהֶמֶלְך ֶאת ְדַבר ֲאָמתֹו

ִתי ְוֶאת ְבִני ַיַחד ִמַנֲחַלת ֱאֹלִהים  .ִמַכף ָהִאיש ְלַהְשִמיד אֹּ

ֹּאֶמר ִשְפָחְתָך ִיְהֶיה נָ  ִני ַהֶמֶלְך ִלְמנּוָחה ַות מזה ינוח המלך ובנו  -א ְדַבר ֲאדֹּ

ַע ַהּטֹוב  -55הנדח מעצבו ומרגזו ִני ַהֶמֶלְך ִלְשמֹּ ִכי ְכַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ֵכן ֲאדֹּ

 שאינך זה, בדברך משפטאת  שפסקתאחר ל . ְוָהָרע ַוה' ֱאֹלֶהיָך ְיִהי ִעָמְך

כמלאך אלהים  מהיותךנוגע בו, הנה המשפט אמת משני צדדים, א[ 

מכוין אל מרכז האמת, ולא תטעה מצד שכלך הזך ואהבת האמת ה

וידיעתך הברורה בין טוב ורע. ב[ מצד העזר האלהי, שה' אלהיך עמך, 
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ויסייע בידך לקבוע להחליט משפט צודק, וא"כ המשפט הזה נחרץ וקיים, 

 .56נךב ענין אבשלום גם את

 מוכיחים את האדם ממעשי עצמו 

יואב רואה ומרגיש ש"לב המלך על אבשלום". בלבב המלך נלחמו שתי 

רגשות סותרים. מחד, אהבת אב לבנו, רגש האב הפועם בקרבו, שרצה 

לחון את בנו יקירו אבשלום, ומאידך, חובתו כמלך להעניש את אבשלום 

בינה ודעת, ולכן בחר והנה אין זה מכבוד המלך ללמדו על מעשהו הרע. 

יואב באשה, אשר יכולה להמשיל למלך משל, שכביכול אינו קשור 

לנידון דידן, והנה המלך השכיל, מתוך משל צדדי, להבין כיצד עליו 

לנהוג בעצמו בנידון הקשור אליו, מתוככי הפסק שהוא פסק בעצמו 

 .57לנידון האשה

 מה דבר ממנו יבקשו אם שייראו שמי להודיע: "58וכך מסביר הרלב"ג

 דומים בעניינים אליו שיבאו ראוי הנה שימנעהו לחסד אם למשפט אם

 זה ואחר הדרוש לפי בהם ישפוט שהוא ישוער אשר ההוא לדבר

 שכבר מה למנוע לו יתכן לא ,השאלה בו שתהיה הנושא אל כשיעתיקהו

 מלבקש יואב ירא שהיה מפני כי תמלא הסבה ולזאת ראוי שהוא שפט

 דם על לבבו יחם כי בקשתו ממנו ימנע פן נדחו את להשיב דוד מהמלך

 האשה לו' שספר ממה לזה שידומה מה אל להעתיקו סבב אמנון

 יפול שלא ונשבע ההורג על חמל שהוא מדבריו נתבאר וכאשר התקועית

 את המלך שישיב אל השאלה להפך קל היה אז ארצה ראשו משערת

 עכ"ל. ",יואב בקשת לעשות המלך נתרצה ובזה נדחו

ף ַויֹאֶמרעל הפסוק " -- יו ֶאל יֹוסֵּ ף ֲאִני ֶאחָׁ ִבי ַהעֹוד יֹוסֵּ י אָׁ ְכלּו ְולֹא חָׁ  יָׁ

יו יו ִנְבֲהלּו ִכי ֹאתֹו ַלֲענֹות ֶאחָׁ נָׁ  אמר: "(י צג) רבה במדרש" אמרו חז"ל ִמפָׁ

 של קטנן יוסף התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי ברדלא כהן אבא

 ברוך הקדוש לכשיבא מפניו נבהלו כי אותו לענות אחיו יכלו לא שבטים
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 59"לעיניך ואערכה אוכיחך" שנאמר שהוא מה לפי אחד לכל ויוכיח הוא

  ."וכמה כמה אחת על

ה על מכירתו -מבאר באריכות שיוסף הוכיח את שבטי י 60הלוי ביתוה

 והתנכרותו אליהם, מתוככי מעשיהם עצמם, עי"ש. והוא כותב כך:

 ואמר דקדק, שהוא מה לפי אחד לכל ויוכיח הוא ברוך הקדוש לכשיבא"

 על ממעשיו אחד לכל התוכחה יהיה הדין ביום דגם שהוא מה לפי

 דעל .זה את זה סותרים הם היאך ממעשיו נתפסים מעשיו ויהיו מעשיו

 דרך כל" דהרי ,תירוץ קצת לו שיש האדם סובר עצמו בפני וחטא עון כל

 לו שיש בדעתו סובר צדקה נותן שאינו מי ולמשל, 61"בעיניו ישר איש

 ביתו מבני הכרחיות של ההצטרכות וריבוי הפרנסה ודוחק כובד ,תירוץ

 וכמו כלל מספיק תירוץ זה דאין והגם, אחרים על לפזר בכחו שאין עד

 מהם יעשה מצומצמין יושמזונות אדם רואה אם 62גיטין במסכת שאמרו

 תירוץ קצת מ"מ, צדקה יעשה הצדקה מן המתפרנס עני לוואפי ,צדקה

 לעונש ,מצדקה ידו הקופץ העשיר עונש לדמות אין דהרי ,הוא ודיחוי

. הרבה עונשו יוקל הרי זה בתירוץ כ"וא. צדקה נותן שאינו לעני המגיע

 דבר עבור ממון הרבה פיזר אחר במקום אשר ממעשיו לו מראים אמנם

 מחלוקת עבור או כבוד או האסורה תאוה איזו להשיג כמו ,הגון שאינו

 העבירה בעסק ומדוע ,הגונים שאינם דברים לבנו ללמד מפזר ממון וכמה

 וזהו, כפלים עונשם ויוגדל התירוץ בזה ונסתר ,הפרנסה כובד עצרוהו לא

 לכל יהיה דהתוכחה ",שהוא מה לפי אחד לכל ויוכיח" במדרש שאמר

, 63"יוכיחוך ומשובותיך רעתך תיסרך" הכתוב שאמר וזהו. ממעשיו אחד

 ".שעשית אחרת לעבירה ותוכחה מוסר היא עצמה היא שעשה דהרע

לעיתים מעשי האדם עצמו, בהתנהגותו אל הדבר הקרוב לליבו, מוכיחים 

לו כיצד צריך להתנהג הוא עם האחרים. תדון את האחרים ותנהג בהם 
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שיש בך כלפי עצמך לפי הנהגתך במעשיך שלך. נהג במידת הסלחנות 

 גם כלפי האחרים.   -ושגיאותיך ואישיותך, חולשותיך

ֹּאֶמר ֶאל ָהִאָשה ַאל ָנא ְתַכֲחִדי ִמֶמִני ָדָבר ֲאֶשר ָאנִֹּכי שֵֹּאל  ַוַיַען ַהֶמֶלְך ַוי

ִני ַהֶמֶלְך .אָֹּתְך ֹּאֶמר ָהִאָשה ְיַדֶבר ָנא ֲאדֹּ  .ַות

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֹּאת :ַוי  ?ֲהַיד יֹוָאב ִאָתְך ְבָכל ז

ִני ַהֶמֶלְך ִאם ִאש  ֹּאֶמר ֵחי ַנְפְשָך ֲאדֹּ ְלֵהִמין  -64האם יש -ַוַתַען ָהִאָשה ַות

ִני ַהֶמֶלְך , שאין לנטות ימין ושמאל מכל אשר ּוְלַהְׂשִמיל ִמכֹּל ֲאֶשר ִדֶבר ֲאדֹּ

 ִכי ַעְבְדָך יֹוָאב הּוא ִצָּוִני ְוהּוא ָׂשם ְבִפי , 65דבר המלך כי כן הוא האמת

ְלַבֲעבּור ַסֵבב ֶאת ְפֵני ַהָדָבר ָעָׂשה ַעְבְדָך יֹוָאב  ִשְפָחְתָך ֵאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה

שבעבור סובב את פני הדבר עשה יואב את הדבר הזה, ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה 

והוא כי הנה עתה על ידי המשל שאמרתי, נסתבב הדבר שנאחזת בדבורך, 

את בני ביד קרובי ההרוג, לא מצאת פתחון  כי ממה שאמרת לבלתי הניח

פה לבלתי השיב את נדחך, שהרג את אחיו, מה שאין כן אם היה יואב או 

אדם אחר היה מגיע אליך ללא המשל, רק מתחנן לפניך להשיב את 

ִני ָחָכם ְכָחְכַמת ַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים ָלַדַעת 66אבשלום, לא היית עושה זאת . ַואדֹּ

 ָאֶרץ.ֶאת ָכל ֲאֶשר בָ 

האשה התקועית המשיכה לעמוד לפני המלך ולרצותו בדברי פיוס, כדי 

שיסלח לאבשלום ודוד הבין שיד יואב היתה בדבר. האשה התקועית 

מאשרת שאכן, יואב שלחה אל המלך ושם את הדברים בפיה והמלך 

 מתרצה.

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל יֹוָאב ִהֵנה ָנא ָעִׂשיִתי ֶאת ַהָדָבר ַהזֶ  ה ְוֵלְך ָהֵשב ֶאת ַהַנַער ַוי

 .ֶאת ַאְבָשלֹום

&&&&&& 
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 אבשלום שב לירושלים

ֹּאֶמר יֹוָאב ַהיֹום ָיַדע  ַוִיפֹּל יֹוָאב ֶאל ָפָניו ַאְרָצה ַוִיְשַתחּו ַוְיָבֶרְך ֶאת ַהֶמֶלְך ַוי

ִני ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ָעָׂשה  ַהֶמֶלְך ֶאת ְדַבר ַעְבֶדָך. ַעְבְדָך ִכי ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדֹּ

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ִיסֹּב ֶאל  ַוָיָקם יֹוָאב ַוֵיֶלְך ְגשּוָרה ַוָיֵבא ֶאת ַאְבָשלֹום ְירּוָשָלִם. ַוי

ֹּא ָרָאה. ֹּא ִיְרֶאה ַוִיסֹּב ַאְבָשלֹום ֶאל ֵביתֹו ּוְפֵני ַהֶמֶלְך ל  ֵביתֹו ּוָפַני ל

ושלים, אך מצווה שלא ייכנס בשערי דוד מאפשר לאבשלום לשוב ליר

העיר ורחובותיה כדרכם של בני המלך, השבים מרחוק לעיר המלוכה 

ביתו בדרכים עוקפות,  לנור, בשמחה ובשירים, אלא שיסוב אבתוף ובכי

 .67ומלבד זאת ציווה המלך שאבשלום יישב בביתו ולא יראה את פניו

ֹּא ָרָאה.ַוֵיֶשב ַאְבָשלֹום ִבירּוָשַלִם ְשָנַתיִ  ַוִיָּוְלדּו  ם ָיִמים ּוְפֵני ַהֶמֶלְך ל

ְלַאְבָשלֹום ְשלֹוָשה ָבִנים ּוַבת ַאַחת ּוְשָמּה ָתָמר ִהיא ָהְיָתה ִאָשה ְיַפת 

 .68ַמְרֶאה

 במשך שנתיים אלו נפטרו שלושת בני אבשלום על פניו ולמרות שאבשלום

 .69התאבל על בניו, לא בא דוד לנחמו

ֹּא ָאָבה ָלבֹוא ֵאָליו ַוִיְשַלח  ַוִיְשַלח ַאְבָשלֹום ֶאל יֹוָאב ִלְשֹלַח אֹּתֹו ֶאל ַהֶמֶלְך ְול

ֹּא ָאָבה ָלבֹוא.   עֹוד ֵשִנית ְול

לאחר שנתיים, בהם אבשלום לא ראה את פני אביו, קרא אבשלום ליואב, 

אב אך יואב סירב להגיע. שלח אבשלום שלוחים נוספים ליואב, אך יו

סירב שוב לבוא אל אבשלום. אבשלום הבין שיואב מסרב להגיע אליו, 

בל את פניו, משום שלא יוכל לפעול דבר אצל המלך ולגרום שדוד יק

 .70מגודל שנאת דוד אליו
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ֹּאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ְראּו ֶחְלַקת יֹוָאב ֶאל ָיִדי ְולֹו ָשם ְׂשעִֹּרים ְלכּו ְוַהִציתּוָה  ַוי

ֹּא ֶאל ַאְבָשלֹום  ָבֵאש ַוַיִצתּו ַעְבֵדי ַאְבָשלֹום ֶאת ַהֶחְלָקה ָבֵאש. ַוָיָקם יֹוָאב ַוָיב

ֹּאֶמר  ֹּאֶמר ֵאָליו ָלָמה ִהִציתּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ַהֶחְלָקה ֲאֶשר ִלי ָבֵאש. ַוי ַהָבְיָתה ַוי

ֹּא ֵהָנה וְ  ֶאְשְלָחה אְֹּתָך ֶאל ַאְבָשלֹום ֶאל יֹוָאב ִהֵנה ָשַלְחִתי ֵאֶליָך ֵלאמֹּר ב

ַהֶמֶלְך ֵלאמֹּר ָלָמה ָבאִתי ִמְגשּור טֹוב ִלי עֹּד ֲאִני ָשם ְוַעָתה ֶאְרֶאה ְפֵני ַהֶמֶלְך 

ֹּא יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך ַוַיֶגד לֹו ַוִיְקָרא ֶאל ַאְבָשלֹום  ְוִאם ֶיש ִבי ָעֹון ֶוֱהִמָתִני. ַוָיב

ֹּא ֶאל ַהֶמֶלְך ַויִ  ְשַתחּו לֹו ַעל ַאָפיו ַאְרָצה ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ַוִיַשק ַהֶמֶלְך ַוָיב

 ְלַאְבָשלֹום.

 נשיקה זו, מה טיבה?-

דרכם של המלכים היתה לנשק את יורש העצר בנשיקת פה אל פה, ואילו 

את יתר בני המלך, אלו שלא ימלכו תחת המלך הנוכחי, נהגו המלכים 

נם דוד נישק את אבשלום, אך לא נישקו לנשק בגוף, ביד או בכתף. אמ

ד אינו מתכוין למנותו למלך בפיו אלא בגופו, דבר שהוכיח לאבשלום שדו

 .71תחתיו

אבשלום הבין שאביו אינו רוצה להמליכו למלך על ישראל ומכאן ואילך 

 החל לרקום את תוכנית המרד הגדולה שלו, בה בן קם באביו.

&&&&&& 

 

 

 אבשלום

ֹּא ָהָיה ִאיש ָיֶפה ְבָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּלל ְמאֹּד ִמַכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו  ּוְכַאְבָשלֹום ל

ֹּא ָהָיה בֹו מּום.   ל

חז"ל )במדרש עשרה הרוגי מלכות( העידו שאבשלום היה אחד מששה 

שלום, רבי האנשים היפים ביותר בעולם כולו והם אדם ויעקב, אב
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יוחנן ורב אבהו. אבשלום ראה את עצמו הגון ישמעאל כהן גדול, רבי 

ואבשלום נתגאה  72למלכות מצד שלמות יופיו הנודע להלל בכל ישראל

  .73שאין ראוי למלוכה מבני דוד כמותוביופיו ובשערו וסבר 

  היופי אינו מעיד על יושר הלב ו'אל תסתכל בקנקן אלא בה

 שיש לו'

 יושר ולא הלב יושר על תעדו היופי אין כי להודיע" :74ג"רלבכתב ה

 שמצאנו כמו ,תחבולה דרך על זה אדם יעשה לפעמים כי .הדברים

 הצדק ורודף חסיד איש שהוא נראה היה לישראל שמדבריו באבשלום

 והנה ,אליו ישראל לב למשוך התחבולה צד על לווכ זה והיה רוהיוש

, הרוע" בתכלית היה אך ,טוב היה לא ,שבישראל היפה שהיה י"אעפ

 .עכ"ל

 את אחד מבני ישי למלך על ישראל. שמואל הצטווה מהקב"ה להמליך

ם ַוְיִהי" ב ֶאת ַוַיְרא ְבבֹואָׁ  ֶאל' ה ַויֹאֶמר. ְמִשיחֹו' ה ֶנֶגד ַאְך ַויֹאֶמר ֱאִליאָׁ

ל ט ַאל ְשמּואֵּ הּו ֶאל ַּתבֵּ תֹו ְגֹבהַ  ְוֶאל ַמְראֵּ  ֲאֶשר לֹא ִכי ְמַאְסִּתיהּו ִכי קֹומָׁ

ם ִיְרֶאה דָׁ אָׁ ם ִכי הָׁ דָׁ אָׁ יַנִים ִיְרֶאה הָׁ ב ִיְרֶאה' ַוה ַלעֵּ בָׁ  .75"ַללֵּ

 ידע אדם בני וכליות לבות בוחן - מראהו אל תבט אל": ק"רדוביאר ה

 כי מראהו אל תבט אל לשמואל אמר לפיכך ,ישר איננו כי אליאב לבב

 לבבו יודע אני מראהו לפי למלכות והגון מראה יפה שהוא י"אעפ

 ".לבבו לפי הגון איננו כי למלכות ומאסתיהו

 מלא חדש קנקן יש .בו שיש במה אלא בקנקן תסתכל אל אומר רבי" ---

 " )אבות פ"ד משנה כ(.בו אין חדש שאפילו וישן ישן

 מראה אל תבט אל. בקנקן תסתכל אל" :76ויטרי מחזורוכתב רש"י ז"ל ב

. בו שיש במה אלא. ותלמיד הגון זה לומר. קומתו ואל גבה ואל האדם
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 ריח בו יש אם בו והריח לך כלומר. הוא טוב אם עיניך תן שבתוכו ביין

 לך יש. ישן מלא: אקנקניה ליה תהי ליה דאמר כההוא. לאו אם תורה

 קנקן ויש. שמריו על משוקט שהוא ישן כיין בתלמודו  ומיושב בחור אדם

 ובעל זקן אדם יש כך. ריקם שכולו בו אין החדש הגרוע מן שאפילו. ישן

 *, עכ"ל."בו אין תורה מיעוט' שאפי צורה

**** 

והאלשיך ביאר: "ראה מה גדל כאב המלך על אמנון, ומאוס ברע הזה, כי 

עם היות שכאבשלום לא היה בכל ישראל להלל מאד, שהוא נאה להלל 

את ה' מאד, ולברך ברכת הרואה בריות נאות ביותר, ועם כל זה לא היה 

 .77להתאפק להביט אליו, עם שיברך ויהלל לה' שככה לו בעולמו" יכול דוד

ֹּאשֹו ְוָהָיה ִמֵקץ ָיִמים ַלָיִמים ֲאֶשר ְיַגֵּלַח ִכי ָכֵבד ָעָליו ְוִגְּלחֹו  ּוְבַגְּלחֹו ֶאת ר

ֹּאשֹו ָמאַתִים ְשָקִלים ְבֶאֶבן ַהֶמֶלְך  .78ְוָשַקל ֶאת ְׂשַער ר

שנאמר "ויהי מקץ  ,אבשלום נזיר עולם היה: "רבי אומר 79אמרו חז"ל 

ארבעים שנה ויאמר אבשלום אל המלך אלכה נא ואשלם את נדרי אשר 

נדרתי לה' בחברון", ומגלח אחד לשנים עשר חדש, שנאמר "ויהי מקץ 

ימים לימים ויליף  'ימים ימים' מבתי ערי חומה מה התם י"ב חדש אף 

רבי יוסי אומר  .יום שלושיםלר' נהוראי אומר מגלח אחת  .כאן י"ב חדש

שכן מצינו בבני מלכים שמגלחים מערב  ,מגלח מערב שבת לערב שבת

 שבת לערב שבת".

 ,: "אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו80נאמר במשנה בסוטה

שנאמר  ,לפיכך נתנו בו עשר לונביות ,ולפי שבא על עשר פילגשי אביו

ולפי שגנב שלשה לבבות לב אביו  ",ויסבו עשרה אנשים נושאי כלי יואב"

 ",ויגנוב אבשלום את לב אנשי ישראל" שנאמר ,ולב בית דין ולב ישראל

ויקח שלשה שבטים בכפו " שנאמר ,לפיכך נתקעו בו שלשה שבטים

                                                           
77
 ועי' מנחת קנאות סוטה י,ב. 
78
 שינינו כאן סדר פסוק זה לביאור הענין ע"פ המפרשים. 
79
 נזיר ד, ב. 
80
 פ"א משנה ח. 



38 
 

: "אבשלום בשערו מרד שנאמר 81". עוד אמרו חז"לויתקעם בלב אבשלום

ו'( והיה מקץ ימים "וכאבשלום לא היה איש יפה וגו' ובגלחו את ראשו )וג

לימים אשר יגלח כי כבד עליו וגלחו ושקל את שער ראשו מאתים שקלים 

 באבן המלך".

-דבר מופלא היה זה, מאין כמותו. במדרש נאמר ש"כל שקלים שבנביאים

בכל פעם שגילחם,  ליטרין", ואם כן, שערותיו של אבשלום שקלו,

בני טבריה  שמשקלם של 83את ועוד אמרו חז"לז. 82מאתיים ליטרין!

וציפורי היה גדול ממשקלותיהם של שאר הערים, ומשקל המלך היה גדול 

ממשקלם, ואמר הכתוב שמשקל שערו היה באבן המלך, הגדול מכל 

המשקולות. אבשלום שקל את שערו במשקל המלך כדי לתת את כסף 

משקלם, בכסף או בזהב, לבית המקדש או לעניים, או שעשה זאת כדי 

 .84את הפלגת ריבוי שערו המהולל יראושכל ישראל 

שאמר שמעון הצדיק:  85וכתב האלשיך דבר נפלא: "בהזכיר מאמרם ז"ל

"מימי לא אכלתי מקרבן נזיר, אלא פעם אחד שבא לפני בחור אחד צח 

ואדום, יפה תואר ויפה מראה, קווצותיו תלתלים, והביא קרבן נזיר. 

אמרתי לו: "בני מה ראית לנדור בנזיר?". אמר לי: "פעם אחת הלכתי עם 

לי וזחה צאן אבא להשקותם מים, והסתכלתי במעיין, וראיתי בבואה ש

דעתי עלי, כי ראיתי קווצותי תלתלים על המים". אמרתי: "אתה מתגאה 

חייך שאני מגלחך לשמים, אז חבקו ונשקו ואמר כמותך ירבו נודרי 

נזירות בישראל", כלומר שלא היה כנודרים שלא לשום שמים כי אם 

מתוך כעס. ונבוא אל הענין אמר שאין להחזיק לאבשלום טובה על 

אם היה להכניע יצרו כבחור הנזכר, אז טוב. אך לא כן היה, כי נזירותו, כי 

לא נדר לגלח שערו לשמים, כי אדרבה היה מתגאה בשערו, כי הלא לא 

להכניע יצרו היה מכוין, למעט בהדר יופיו, כי אם כן היה מגלח משלשים 

יום וכיוצא, אם להשחית קווצותיו היה מכוין, אך "ובגלחו את ראשו" לא 
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קץ ימים", כי לימים אשר יגלח לא להשחית יופיו היה עושה, היה רק "מ

רק על כי כבד עליו, אך אדרבה היה מגדל שערו להתפאר בו, והראיה כי 

"ושקל את שער ראשו מאתים שקלים", באופן כי להקל מחמת כובדו 

היה מגלחו, ולא להשחית הדרו, כי אדרבה היה מתגאה בשערו. ואין לומר 

ערים לסלסל בשערם ולהתנאות, אך זה כבר גדל. כי כי היה נער, ודרך נ

הלא "ויולדו לו שלשה בנים ובת אחת", ועם כל זה היה בו מעשה נערות, 

ולא עוד אלא כי הוא היה יפה מראה, והיה לו להתנאות ביופי ילדיו ולא 

 להתגאות ביופי עצמו".

 הכוונה מגדירה את אופי המעשה 

ם על הפסוק "ִמי כָׁ ן חָׁ בֵּ לֶ  ְויָׁ בֹון האֵּ ם נָׁ עֵּ ִרים ִכי ְויֵּדָׁ י ְישָׁ ְלכּו ְוַצִדִקים' ה ַדְרכֵּ  יֵּ

ם ְשלּו ּוֹפְשִעים בָׁ ם" ִיכָׁ  את שצלו אדם בני לשני : "משל87אמרו חז"ל 86בָׁ

 שאכלו זה .גסה אכילה לשום אכלו ואחד מצוה לשום אכלו אחד פסחיהן

 -גסה אכילה לשום שאכלו וזה ",בם ילכו וצדיקים" -מצוה לשום

 לשם שנתכוונו הן .עמו בנותיו ושתי ללוט משל"... בם יכשלו ופושעים"

 ופושעים" -עבירה לשם שנתכוין הוא ",בם ילכו וצדיקים" -מצוה

 ". בם יכשלו

הנה לנו שני נזירים, שכל אחד מהם גידל את שערותיו לתפארת. האחד 

 עשה כן לשם שמים ואילו השני טיפח את שערותיו כדי להתגאות.

עשו מעשה אחד, אך הכוונה היא זאת שיצקה תוכן שונה, הפוך שניהם 

לחלוטין, במעשיהם. האחד זכה ששמעון הצדיק יאכל מקרבנו, ינשקו 

ויחבקו ויברכו בברכה שהלוואי וירבו נוזרי נזירות כמותו בישראל, ואילו 

  *השני, גינהו הכתוב על היותו נזיר.

**** 
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 השער כי, בשערו נתגאה אבשלום כי, לדעת לך : "ויש88כתב המהר"ל

 הם השער ולפיכך, השער לסלק דרך שהרי, ויתר תוספת הוא אדם של

 הוא זה ודבר, תוספת שהוא בדבר ומתגדל מתגאה והיה, תוספת דבר

 . "חסרון

 אין לרדוף אחר התוספות והמותרות 

 המלוכה לו לקשר אבשלום מדת "כי -כותב המהר"ל -הדבר" "כלל

 רודף היה כי, אביו מלכות ליטול לו ראוי אין אשר, בגדולה ולהתגדל

 . והמותרת התוספת

 נזירים שניהם ואבשלום שמשון כי להבין לך והוא ממשיך וכותב: "ויש

 אותה ומפני, היה עולם נזיר אבשלום 89נזיר במסכת וכדאמרינן, היו

 הלך, הראש על אשר שלהם בשערות להם היה אשר עליונה מדריגה

 שהיה אבשלום וכן, העין לגודל עינו שבע היה שלא ,עיניו אחר שמשון

 באותה דבק היה אשר ,הנזירות מצד והמותרת התוספת המבקש

 מדה אחד לכל ה"הקב שילם חטאו, וכאשר, והגדולה עליונה מדריגה

 *".מאוד גדולים הם אשר האלו הדברים והבן. במדה

 

&&&&&& 

 "חושך שבטו שונא בנו" -מרד אבשלום

 

  בנו, עלול הבן לצאת לתרבות רעה, וכל כל שאינו מוכיח

 מוסיף הבן אהבה לאביו -המייסר בנו

ְך ִשְבטֹו  אמר שלמה המלך, החכם מכל אדם, בספר משלי )יג, כד(: "חֹושֵּ

ר" א ְבנֹו ְוֹאֲהבֹו ִשֲחרֹו מּוסָׁ  .שֹונֵּ
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את הדברים הבאים, אשר הינם אבן  90על פסוק זה אמרו חכמינו ז"ל

 יסוד לכל אב ומחנך:

"בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חבירו פלוני הכה לבנך, יורד עמו עד 

ללמדך שכל המונע בנו מן  -לחייו, ומה ת"ל "חושך שבטו שונא בנו"? 

... כיוצא בו דוד שלא ייסר רדות, סוף בא לתרבות רעה ושונאהוהמ

לאבשלום בנו ולא רידהו, יצא לתרבות רעה וביקש להרוג את אביו, ושכב 

וגרם לו לילך יחף והוא בוכה, ונפלו מישראל כמה אלפים  עם פלגשיו,

וכמה רבבות, וגרם לו דברים קשים הרבה שאין להם סוף, דכתיב 

)תהלים ג( "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו", מה כתיב אחריו? 

"ה' מה רבו צרי" וגו', וקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם ממלחמת 

ומגוג כתיב )שם ב( "למה רגשו גוים",  גוג ומגוג, דאלו במלחמת גוג

ולהלן כתיב "ה' מה רבו צרי". וכיוצא בו עשה דוד באדוניה שלא רידהו 

ביסורין, ולא גער בו, ולפיכך יצא לתרבות רעה, דכתיב )מלכים א א( 

"ולא עצבו אביו מימיו", )שם( ואותו ילדה אחרי אבשלום, והלא 

"ואותו ילדה אחרי אבשלום"? אבשלום בן מעכה ואדוניהו בן חגית, מהו 

אלא מתוך שיצא לתרבות רעה ולא רידהו אביו, וכתיב באדוניהו ולא -

עצבו אביו מימיו, אף הוא יצא לתרבות רעה, לפיכך כתיב "ואותו ילדה 

 אחרי אבשלום". 

 וממשיך המדרש ומורה לנו דרך בעבודת חינוכינו עם בנינו: 

אביו והוא מכבדו, שנאמר וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה על "

יסר בנך כי יש "וגו', ואומר )שם יט(  "יסר בנך ויניחך"( כט )משלי

, לפי ששחרו "ואוהבו שחרו מוסר", ומוסיף עליו אהבה, שנאמר "תקוה

אתה מוצא שאברהם ייסר את יצחק בנו ולמדו תורה  . מוסר לכך אוהבו

שמע אברהם  עקב אשר"והדריכו בדרכיו, דכתיב באברהם )בראשית כו( 

, ללמדך שהיה "ואלה תולדות יצחק בן אברהם", וכתיב )שם כה( "בקולי

תדע לך שבן  .דומה לאביו בכל דבר, בנוי בחכמה בעושר ובמעשים טובים

 "ואברהם זקן בא בימים"שלשים ושבע שנה היה כשעקדו אביו, וכתיב 
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אשר ויתן אברהם את כל "כה(  ועקדו וכפתו כשה ולא נמנע, לפיכך )שם

". כיוצא בו היה יצחק משחר מוסר ואוהבו שחרו מוסר", הוי "לו ליצחק

ליעקב שלמדו יצחק תורה ויסרו בבית תלמודו, שנאמר )שם( "ויעקב 

איש תם" וגו', ולמד מה שלמדו אביו, ואח"כ פירש מאביו ונטמן בבית 

עבר ללמוד תורה, לפיכך זכה לברכה וירש את הארץ, שנאמר )שם לז( 

קב בארץ מגורי אביו בארץ כנען", ואף יעקב אבינו ייסר את "וישב יע

בניו ורידה אותם ולמדם דרכיו, שלא היה בהם פסולת, שכן כתיב "ואלה 

שמות בני ישראל הבאים מצרימה" וגו', השוון כלם ליעקב שכולם 

 ., עכ"לצדיקים. כיוצא בו היו, הוי "ואוהבו שחרו מוסר"

תורת המנחה )דרשה כד(: "בדרך וכתב רבי יעקב סקילי ז"ל בספרו 

כשהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא, הוא הולך בלב חסר ויאמר 

על כל אדם שהם סכלים. הלא תראה כי מי שגדל בתרבות אנשים 

חטאים ובתעתועי הכסילים הכופרים מאמין בשוא, ונתעה אחר הלימוד 

ים בשניות הנתעה שלימדוהו אבותיו והוריו, כגון אלו הנוצרים שמאמינ

ובדברי שחוק שאפילו קטני הקטנים לא היה נכנס בלבם אותם ההבלים 

ואותם התעתועים, וכל זה גרם להם תחילת הגידול וההנהגה התמידית 

 על אותו הסכלות ואותו שגעון, עד שנקבע בלבם והאמינו בתעתועים".

"ועל כן צוה השם יתברך לאברהם אבינו לישר בניו ולהנהיגם על דרך 

ולהדריכם בדרך המוסר בהנהגה האנושית, דכתיב "כי ידעתיו  האמת

למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה 

ומשפט". ועשיית צדקה ומשפט היא ההנהגה האנושית, ודבר הגורם 

חיבורם יחד. ועל כן יש לאדם להדריך בניו על דרך המוסר, ובזה ייטיב 

עולם הזה ובעולם הבא, דכתיב )משלי כג יג( "אל לעצמו ולבניו אחריו ב

תמנע מנער מוסר וגו' אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל", וכתיב )שם 

 ".חכם בני ושמח לבי , י א( "בן חכם ישמח אב

ואם יתרשל מליסר את בניו, גורם חרפה ורעה לעצמו ולבניו בעולם הזה "

יולד כסיל  ',ן כסיל וגוכעס לאביו ב"ולעולם הבא, דכתיב )משלי יז כה( 

ונער משולח מביש ", וכתיב )משלי כט טו( "לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל
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יסר בנך ", וכתיב )משלי יט יח( "ובן כסיל תוגת אמו", )משלי י א( "אמו

הזנית ", וכתיב )הושע ה ג( "כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך

למדת כי אפילו , ואמרו רז"ל ישראל סבא. הא "אפרים נטמא ישראל

 ".לעולם הבא יזיק תרבות רעה של בניו

הלא תראה מה אירע לדוד על שנתרשל מליסר בניו, שעמד עליו בנו "

אבשלום וגרשו מן המלכות ושכב עם עשר פילגשיו, וכל זה גרם לו מניעת 

ולא עצבו אביו "המוסר שלא היה מיסר כראוי, דכתיב )מלכים א א ו( 

. ואמרו רז"ל )ברכות ז ע"ב( קשה תרבות "תמימיו לאמר מדוע ככה עשי

רעה בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג, דאילו בתרבות רעה כתיב 

 "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, ה' מה רבו צרי")תהלים ג א( 

, ואילו "למה רגשו גוים"וגו', ואילו במלחמת גוג ומגוג כתיב )שם ב א( 

 ".מה רבו צרי לא נאמר

וכן אירע לעלי שלא היה מיסר בניו כראוי, דכתיב )שמואל א ב כב( "

ועלי זקן מאד ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת אשר "

ויאמר להם וגו' אל בני כי לא טובה ", וכתיב )שם( "ישכבון את הנשים

וגו', בשפה רפה ובלשון רכה. מה היה סופם שנהרגו שניהם  "השמועה

ה', והוא נשברה מפרקתו וימת. הא למדת כמה רעות  בחרב ונשבה ארון

 *", עכ"ל.גורם מניעת המוסר מן הבנים, גורם רעה לעצמו ולבניו

**** 

ִסים ַוֲחִמִשים ִאיש ָרִצים ְלָפָניו.  ַוְיִהי ֵמַאֲחֵרי ֵכן ַוַיַעׂש לֹו ַאְבָשלֹום ֶמְרָכָבה ְוסֻּ

התורה, אך אבשלום  מלכי ישראל לא הירבו לגדל סוסים, כפי שהזהירה

 .91הרבה לו סוסים, שלא כפי המנהג המקובל בבית המלוכה היהודי

ְוִהְשִכים ַאְבָשלֹום ְוָעַמד ַעל ַיד ֶדֶרְך ַהָשַער ַוְיִהי ָכל ָהִאיש ֲאֶשר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב 

ֹּאֶמר אֵ  י ִמֶזה ִעיר ַאָתה ָלבֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ַלִמְשָפט ַוִיְקָרא ַאְבָשלֹום ֵאָליו ַוי

ֹּאֶמר ֵמַאַחד ִשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַעְבֶדָך.  ַוי
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דרכם של בני מלכים שישנים הם עד ג' שעות ביום, אך אבשלום, בן 

המלך, הראה את ענוותנותו וטוב ליבו, כביכול. אבשלום השכים בבוקר 

והתיישב ליד השער, כדי להראות לעם שהוא עצמו יורד אל העם והוא בא 

. ואבשלום התעניין בפני כל הבא אל המלך למשפט "אי מזה עיר 92יהםאל

אתה" וביקש להראות בכך לעיני כולם שלמרות שמצד ההלכה יש להושיב 

דיינים בכל עיר ועיר, הרי שאין בית דין בעירם והרוצים להישפט צריכים 

 לבוא לירושלים.

ֹּאֶמר ֵאָליו ַאְבָשלֹום ְרֵאה ְדָבֶרָך טֹוִבים  ּוְנכִֹּחים ְושֵֹּמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהֶמֶלְך. ַוי

ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ִמי ְיִׂשֵמִני שֵֹּפט ָבָאֶרץ ְוָעַלי ָיבֹוא ָכל ִאיש ֲאֶשר ִיְהֶיה ּלֹו ִריב  ַוי

ֹו ּוִמְשָפט ְוִהְצַדְקִתיו. ְוָהָיה ִבְקָרב ִאיש ְלִהְשַתֲחֹות לֹו ְוָשַלח ֶאת ָידֹו ְוֶהֱחִזיק ל

ַוַיַעׂש ַאְבָשלֹום ַכָדָבר ַהֶזה ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶשר ָיבֹּאּו ַלִמְשָפט ֶאל  ְוָנַשק לֹו.

 ַהֶמֶלְך ַוְיַגֵנב ַאְבָשלֹום ֶאת ֵלב ַאְנֵשי ִיְׂשָרֵאל.

דוד קיים את ההלכה של "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק", לפיה אסור 

הצד השני, ואילו אבשלום הבטיח לבאים לדיין לשמוע דברי צד אחד ללא 

. 93אליו שאפילו אם יבוא יחידי, יקשיב לטענותיו ויחפש את דינו לזכות

ויש המסבירים שמנהגו של דוד המלך היה שאם אחד מהבאים לבית דינו 

היה מתחייב לשלם, היה דוד משלם לו מכיסו, ואבשלום הסית את העם 

כך פגם בידיעת דוד לשפוט על הדבר באומרו ש"שומע אין לך", שיש ב

משפט אמת, שכיון שאינו יורד לעומק הדין, לכן משלם מכיסו למי שלא 

 -הוצדק בדין, ואילו אבשלום העיד על עצמו ש"מי ישימני שופט בארץ"

 שאני שופט על פי עומק המשפט ודן דין לאשורו.

 

 המצוה לדון לכף זכות, בתוככי המשפחה ומחוצה לה 
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ֹמעַ זה,מפסוק  יֶכם יןבֵּ  "שָׁ ין ֶצֶדק ּוְשַפְטֶּתם ֲאחֵּ ין ִאיש בֵּ ִחיו" ּובֵּ  ,94אָׁ

. כמעט כל מעשה ניתן לדון 95התחייבנו במצות עשה לדון לכף זכות

בראיה טובה ובראיה רעה, לטוב ולמוטב, ועל כן נצטווינו לדון מעשה כל 

אדם מישראל, שאינו חוטא בדרך כלל, לצד החיוב ולא לצד השלילה. 

הסית את ישראל לראות את הרע במנהגו של דוד שלא  והנה אבשלום

לשמוע צד אחד מהבאים לפניו לדון, ולשלם מכיסו את הפסדו של מי 

ראות את הטוב והנאצל במעשי שלא הוצדק בדין, בעוד שהיה עליהם ל

דוד, שנהג במעשים אלו עצמם על פי דין תורה, ועוד הוסיף, בחסידותו 

ק לו מתנת חינם מממונו. והרי לנו הרבה, לסייע למפסיד בדין והעני

דוגמה לחסרון שלא לדון לכף זכות ולראות את השלילה במעשי השני, 

 * במקום לראות את נקודותיו ומעלותיו היפות והטובות.

האם  -ביאר שאבשלום שאל את האנשים "אי מזה עיר אתה" 96והאלשיך

השומע  שייך אתה לבני שבט יהודה, שהמלך יצדיק את דינך וישא פניך?!

היה נדהם ומשתומם שדוד המלך נושא את פניו לבני שבט יהודה ולא 

ליתר שבטי ישראל ואבשלום היה "משתתף בצערו" על כך ש"ושומע אין 

אילו אני הייתי  -מי ישימני שופט בארץ""לך מאת המלך" ואומר ש

 השופט, לא הייתי נושא פנים בדין.

הבאים אליו, למרות והנה אבשלום הצליח בכח דבריו לגנוב את לב 

שהבטיח הבטחות שלא ניתן לקיימם, שהרי אי אפשר להצדיק במשפט 

את שני הצדדים גם יחד, אך אבשלום הצליח בחלקלקות לשונו עם שני 

 .97הדין גם יחדבעלי 

הבטיח אבשלום שהוא עצמו ישמע את בעלי הדין,  -"ועלי יבוא כל איש"

נו לאשורו את דיללא טוענים ואמצעיים, "והצדקתיו", שאברר 

 .98והצדיקו

                                                           
94
 דברים א, טז. 
95
 עי' ספר המצוות להרמבם מ"ע מצוה קעז וס' החינוך מצוה רלה. 
96
 עי' אלשיך דברים פט"ז. 
97
 .לועז מעם ילקוט ראה 
98
 אברבנאל. 



46 
 

אבשלום הציג משאלת לב, "מי ישימני שופט" כדי שהעם לא יידע 

שבכוונתו לתפוס את השלטון בכח. כאשר כל נתין הממלכה היה 

משתחווה בפניו, החזיקו אבשלום שיקום ובנוסף גם נשק לו, כפי שאח 

 ם של כל ישראל ומשך אתקרוב מנשק את אחיו. כך גנב אבשלום את דעת

 .99לבבם אליו

**** 

  רצון הצדיק לקיים מצוות גם כשאינו יכול לקיימם ואילו

 רצון הרשע לעבור עבירות, גם כשאינו יכול לעשותם

שלמרות שאין ביכולת האדם לעסוק כל העת  100הק' ה"שלכתב ה

במצוות, אך שבליבו ובמחשבותיו ירצה תמיד לעשות מצוות ולהימנע 

 חיש שידחנה לידו עבירה כשתבוא פשיטא מעשה דבשעת"מעבירות. 

 שהוא בעת אף אלא. בזריזות יעשנה תיכף לידו מצוה וכשתבוא, מהר

, לומר רצוני, ברע וימאוס טוב לדבר ויתאוה בלבו יחשוב, מזה בטל

, יצרו יהיה ותמיד. בעבירה יהרהר ואל מצוה רדיפת אחר שיהרהר

 אם, בלבו יחשוב, לעשות ביכולתו שאין בדבר ואף .לטוב, תאותו כלומר

 זו מחשבה מצרף והקב"ה, כך עושה הייתי לעשות ביכולתי היה

 היה שאם יתברך לפניו וידוע גלוי ואם, לבבות בוחן הוא כי, למעשה

 והוא, ביכולתו שאין מכח עושה שאין עכשיו אף, כן עושה היה ביכולתו

 .101"עשאו כאילו עליו מעלה, זה על מצטער

                                                           
99
 המפרשים. 
100
 .טוב יצר - ד"יו אות האותיות שער 
( ב, כה שמות) הפסוק( ד"שנ וינציאה, לאניאדו שמואל בילר) חמדה בכלי פירש זה ענין ועל וכתב השלה"ק: 101

 הזהב בפרט, במאד רב היה להמשכן שהיה הצורך הנה', תרומתי את תקחי לבו ידבנו אשר איש כל מאת'

 שלח הוא ברוך שהקדוש רק, טהור זהב כך כל בידם נמצא היה לא כי, שהתנדבו מה כל מספיק היה ולא, טהור

, כלומר', לבו ידבנו אשר איש כל מאת' אמר, הברכה זו באה התעוררות ומאיזה, הרבה נעשה ומהמעט, ברכתו

 והקדוש, לו היה אם ביותר נותן לבו נדבת מצד והיה, ביותר ביכולתו היה שלא מפני מעט נותן איש היה לפעמים

 לבו ידבנו אשר איש כל מאת' וזהו. רב נעשה שמהמעט, הזה האיש בנדבת ברכתו נתן, לבות בוחן הוא ברוך

 באה יתברך מברכתו כי', ה תרומת הוא באמת אלא, למימר ליה הוה' תרומתו, 'וקשה'. תרומתי את תקחו

  , עכ"ל.'טוב יצר' זהו(. חמדה הכלי ד"עכ, )הזה האיש מנדבת היתה ההתעוררות אבל, הברכה
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 ביכולתי היה אילו, רע חושבים, להיפך ברשעים אבלוכתב השל"ה: "

 אחר הולך הייתי ממון לי היה אילו או .וכך כך עושה הייתי, מזה להנקם

', הרע ביצר לפניך שחטאנו חטא על' פירוש שזהו ואפשר. וזו זו תאוה

 לומר ויש. הרע היצר מצד הם העבירות כלהרי , פשיטא :והקשיתי

 מיירי זה אבל, לידם עבירה כשבא מעשה בשעת הם העבירות כלשב

 עבירה לידי לבוא ביכולתו שאין בדבר און מחשבת שחושב ,רעה בתכונה

 ִמי: "אבשלום שאמר כמו, כך עושה הייתי כך היה אילו חושב רק, זו

ִני ט ְיִשמֵּ ֶרץ ֹשפֵּ אָׁ  ".ְוִהְצַדְקִּתיו ...בָׁ

**** 

, וממנו המדות בספר החיי אדם בהקדמתו מביא מעשה שהיה, המובא

נלמד על חסרון דברי אבשלום, אל מול התנהגותו הנאותה של דוד אביו, 

 שראיתי מה אכתוב.. .:לשונו וזה ואלו הדברים: "כתב בספר המידות

 וזקן חכם תלמיד אחד גדול שם היה, קדושה קהלה אחת בעיר, בעיני

, גדולים גבירים בין ונתגדל, הדור גדולי, הרבה חכמים יתלמיד ושמש

 אחד היה כאילו, ונגידים גדולים עם מדבר היה עמהם הרגלו רוב ומחמת

 עם שהורגלה הגר גבי( יג, טז בראשית) י"רש רושיכפ) מחבריהם

 מי יהיה, ראה שכאשר, חנופה מדת ממנו שהרחיק וטבעו( מלאכים

 והיה, כהוגן עושה שאינו לו אמר, בעיניו ישר שלא דבר שעושה, שיהיה

 נגיד, לתורה עתים קובע, אורין ובר אבהן בר נכבד איש עיר באותה שם

 הנזכר לרב ושנא. גדול שמים וירא במצוות ומהדר במצוות ועוסק

 איש עם לדבר כראוי כבודו לפי עמו מדבר שאינו מפני ואמר, למעלה

 לאיש ראוי בעיניו ישר שאינו דבר שעושה רואה אם ואפילו, כמוהו

 של מדתו היה שזה, כזה מלעשות ושלום חס אמר והרב. להדרו כמותו

לֹום "( ב, טו ב שמואל) שכתוב כמו אבשלום ל  וכו'ְוִהְשִכים ַאְבשָׁ ַוְיִהי כָׁ

יו  לָׁ לֹום אֵּ א ַאְבשָׁ ט ַוִיְקרָׁ בֹוא ֶאל ַהֶמֶלְך ַלִמְשפָׁ ִאיש ֲאֶשר ִיְהֶיה לֹו ִריב לָׁ הָׁ

י ִיְש  ַאַחד ִשְבטֵּ ה ַויֹאֶמר מֵּ י ִמֶזה ִעיר ַאּתָׁ ל ַעְבֶדָך.ַויֹאֶמר אֵּ אֵּ יו  רָׁ לָׁ ַויֹאֶמר אֵּ

ת ַהֶמֶלְך. ַויֹאֶמר  אֵּ ין ְלָך מֵּ ַע אֵּ ֶרָך טֹוִבים ּוְנֹכִחים ְוֹשמֵּ ה ְדבָׁ לֹום ְראֵּ ַאְבשָׁ

ל ִאיש ֲאֶשר ִיְהֶיה לֹו ִריב  ַלי יָׁבֹוא כָׁ ֶרץ ְועָׁ אָׁ ט בָׁ ִני ֹשפֵּ לֹום ִמי ְיִשמֵּ ַאְבשָׁ

ט ְוִהְצַדְקִּתיו  מעיד הכתוב שהרי תמוה והיותר, רבו והדקדוקים ."ּוִמְשפָׁ



48 
 

 לך אין ושומע" אמרו על סקלוהו לא ואיך, ומשפט צדקה שעושה דוד על

 ."?המלך מאת

 איש אומר הדיינים גדול( א, כט סנהדרין) במשנה דאיתא לי ונראה"

 שאומר, משמע דלישנא ופשיטא, חיב אתה פלוני איש זכאי אתה פלוני

 או זכאי לאחד שיאמר די, שניהם לאמר צריך דלמה לדקדק ויש לשניהם

, י"רש רשיפ ",גדול פני תהדר לא"( טו, יט ויקרא) דכתיב לי ונראה, חיב

, בבשתו ואראה אבישנו האיך, הוא גדולים בן הוא עשיר תאמר שלא

 אלא הדין ולהטות, מלשלם אותו שיפטור התורה הזהירו לא ודאי והנה

 לעשיר ויתבע עני כשיבוא ולכן, להחניפו ורוצה כבוד לחלוק שירצה

, לעשיר גדול בזיון וזה, העשיר ונתחייב כופר והעשיר, לו חייב שהוא

 רק, זכאי שאתה ידעתי בודאי, כבוד בדרך הפסק אומר החונף הדין ולכן

 שאסרה וזהו, בזה כיוצא או מפרנסו שאתה יהא ולו, לו תן כן פי על אף

 מי יהיה, חייב ואתה זכאי אתה לו שיאמר, תשפוט בצדק אלא, התורה

 ."שיהיה

 הצדיקים אינם מתחנפים לאנשים הפועלים עוולה 

 איש לו ואמר, שבישראל לגדול אפילו חנף שלא דוד של מנהגו היה וכן"

 רצה, "ישראל שבטי מאחד" לו ואמר אבשלום וכשבא, חייב אתה פלוני

 כמעט(, י, כו בראשית) י"רש כפרוש) והמיוחסים המיוחדים מן לומר

, כבודו על ולחוס לביישו שלא ראוי פנים כל על כן ואם( העם אחד שכב

 כן לעשות ראוי שבודאי", טובים דבריך ראה, "אבשלום השיב זה ועל

 שלא כבוד בדרך לומר פנים כל על ראוי, לשלם אותו שיחייב שאפילו

 לך ויאמר כבודך על ישגיח לא כי", מהמלך לך אין שומע אבל, "יתבזה

 לומר רצה", ומשפט ריב לו יהיה אשר יבוא ועלי' כו יתן ומי, "חייב אתה

 ביהחי את שאחייב פי על שאף", והצדקתיו, "הנתבע ובין התובע בין

 * .", עכ"ללבזיון לו יהיה שלא אותו אצדיק אבל, לשלם

**** 
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ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ֶאל ַהֶמֶלְך ֵאֲלָכה  ָנא ַוֲאַשֵּלם ֶאת ַוְיִהי ִמֵקץ ַאְרָבִעים ָשָנה ַוי

 ִנְדִרי ֲאֶשר ָנַדְרִתי ַלה' ְבֶחְברֹון.

נות עליהם מלך, מעים שנה מהרגע שעם ישראל ביקשו לחלפו להם ארב

שלא כרצון ה', ואבשלום אמר לאביו שרוצה הוא לשלם את נדרו בחברון, 

מר לאביו שעליו , היו כבשים שמנים ואבשלום א102שם, כך אומרים חז"ל

 חברון, כדי לרכוש כבשים הראוים למזבח.דם כל ללעלות קו

בתקופת דוד לא נאסרו עדין הבמות, עד שנבנה בית המקדש בירושלים. 

 בחברון היתה במה, ורצה אבשלום להקריב שם קרבנות.

 מדוע בחר אבשלום דוקא את חברון כעיר הרמת נס המרד?

לוכה חברון שביהודה היתה העיר בה מלך דוד בתחילה ונחשבה כעיר מ

המקבילה לירושלים, עיר ממלכת דוד, וכיון שאביו נמשח למלך בחברון, 

בחר לו אבשלום דוקא מקום זה לתחילת מלכותו, בסוברו שהמקום גורם 

ושיש בכך גם סימליות רבה, שהנה נמלך הוא למלך במקום בו נמשח אביו 

 .103למלך על ישראל

כשדוד היה כבר ויש המסבירים שהיה זה מקץ ארבעים שנה למלכות דוד, 

בן שבעים ואבשלום חשש שדוד ילך לעולמו ויעביר את המלכות לשלמה 

ולכן רצה למלוך בחיי דוד, או מקץ ארבעים שנה לחיי אבשלום, שסבור 

היה שהוא בשיא גילו, כוחו ופריחתו, בהיותו "בן ארבעים לבינה" וחשב 

 .104שכעת הגיע העת למלוך

ִתי ִבְגשּור ַבֲאָרם ֵלאמֹּר ִאם ָישֹוב ְיִשיֵבִני ה' ְירּוָשַלִם ִכי ֵנֶדר ָנַדר ַעְבְדָך ְבִשבְ 

 ְוָעַבְדִתי ֶאת ה'.

אבשלום רצה להראות בפני דוד חסידותו ומעלתו, שבגלותו לגשור, מקום 

של גויים, חשש שמא יושפע ממעשיהם הרעים ונדר שאם ישוב לירושלים, 

ל עוון שפיכות דמים ומשם יילך תחילה לעיר המקלט חברון כדי לכפר ע

                                                           
102
 סוטה לד,ב ועי' תוספות שם ובתמורה יד, ב. 
103
 המפרשים. 
104
 אברבנאל. 
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יעלה לירושלים. אך אתה אבי השבתני מיד לירושלים ללא שהיתה 

 .105באפשרותי לעבור בחברון

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך ֵלְך ְבָשלֹום שהנפטר  106. ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶחְברֹוָנה.  אמרו חז"לַוי

מחברו יברכו בברכת "לך לשלום" ולא בברכת "לך בשלום", שהרי דוד 

בירך את אבשלום בברכת "לך בשלום" ונתלה. שנפל הדיבור בפיו של דוד 

 .107ואמר לאבשלום כך, שלמרות שהוא לא ראה, מזלו ראה

ֲעֶכם ֶאת קֹול ַהשָֹּפר ַוִיְשַלח ַאְבָשלֹום ְמַרְגִלים ְבָכל ִשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹּר ְכָשְמ 

ַוֲאַמְרֶתם ָמַלְך ַאְבָשלֹום ְבֶחְברֹון. ְוֶאת ַאְבָשלֹום ָהְלכּו ָמאַתִים ִאיש 

ֹּא ָיְדעּו ָכל ָדָבר. ָמם ְול ְלִכים ְלתֻּ ִאים ְוהֹּ  ִמירּוָשַלִם ְקרֻּ

 מי היו מאתיים האנשים הללו?

קש ממנו בינס אבשלום לדוד שכשנכ 108בתלמוד הירושלמי אמרו חז"ל

שיכתוב לו אגרת, בה יבקש משני אנשים ללכת עמו. שאלו דוד מי הם 

יבחר ולכן שדוד  אבשלום השיב שאינו יודע כעת את מיאותם שני אנשים ו

מד אבשלום ע כתב לו דוד את האגרת.  יכתוב לו אגרת ללא איזכור שמם.

הם , הראם את האגרת ועל אם הדרך ועברו עליו  שנים מראשי הסנהדרין

עוד אנשים, עד שאסף אליו הצטרפו אליו. וכך הראה את האגרת לעוד ו

כיון דחמין מילייא אתיין לידי מראשי הסנהדרין. ואמרו חז"ל: " מאתיים

 ,חילופין. אמרין רבון כל העולמים נפלה נא ביד דוד ואל יפול דוד בידינו

שאם אנו נופלין ביד דוד הרי הוא מרחם עלינו. ואם ח"ו יפול דוד בידינו 

פדה בשלום נפשי מקרב לי כי " 109אין אנו מרחמין עליו. הוא שדוד אמר

 . "ברבים היו עמדי
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 קהלת יעקב. 
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 קטן כט, א. מועד 
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 קהלת יעקב, ילקוט מעם לועז. 
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 גוברין דתרין פיתק חד כתוב ל"א. כדון בעי את ומה ל"א. עבדך נדר נדר כיירושלמי סוטה פ"א ה"ח. כך: " 

. נסב אנא דבעי למאן ואנא סתם לה כתוב ליה אמר. כתוב ואנא בעי דאת למאן לי אמור ליה אמר. עימי דנסבינון
 אבשלום "ואת דכתיב הוא הדא. גוברין מאתן ליה דצמת עד גוברין תרין תרין ליה וצמת אזל. סתם ליה כתב
 דבר כל ידעו ולא מאבשלום לתומם והולכים מדוד קרואים לתומם", והולכים קרואים מירושלים איש מאתים הלכו

 . אחיתופל מעצת
109
 .יט, נה תהילים 
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במדרש תנחומא מסופרים הדברים באופן מעט שונה, כך: "פדה בשלום 

? דוד אמרו נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי". מי אמר הפסוק הזה

בשעה שחלק אבשלום בנו עליו ואמר לו אלכה נא ואשלם את נדרי אשר 

נדרתי לה' בחברון, ואמר לו אביו לך בשלום ויקם וילך חברונה, אמר לו 

אבשלום: מבקש אני ממך דבר אחד שתתן לי שני זקנים שילכו עמי 

י שאהיה עושה על פיהם כל דבר שאני עושה. כתב לו ]אגרת[ שילכו עמו שנ

זקנים מכל עיר שירצה. נטל את האגרת והיה הולך בכל עיר ועיר, ורואה 

שני זקנים ובחורים שבעיר היה מראה להם ]את האגרת[, ואומר להם: 

ראו מה כתב לי אבי, אלא בשביל שאני מחבב אתכם הרבה, אני מבקש 

אתכם. כך היה עושה בכל עיר ועיר, עד שנטל מאתים זקנים. מהו מאתים 

הונא בשם ר' חייא בר אבא אמר מאתים ראשי סנהדרין לקח איש, ר' 

, קרואים והולכים לתומם 110עמו, כמה דאת אמר "אספה לי שבעים איש"

ולא ידעו כל דבר, שלא היו יודעים היכן היו הולכים. עשה להם אבשלום 

סעודה, והיו יושבים שני זקנים, ואחד מאותם שחלקו עמו באמצע, והיה 

הם אומר, מה נאה אבשלום למלך, נניח את דוד ונלך אותו שרביץ בין שני

לנו עמו, מה היו עושין, אף על פי שהיו עמו לא היו מתפללין אלא על דוד, 

ומה היו מתפללים, יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שנפול ביד דוד ולא יפול 

 דוד בידינו, לכך נאמר "כי ברבים היו עמדי".

 

&&&&&& 
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 משמשים בעירבוביאאור וחושך  -אחיתופל

ַוִיְשַלח ַאְבָשלֹום ֶאת ֲאִחיתֶֹּפל ַהִגיֹלִני יֹוֵעץ ָדִוד ֵמִעירֹו ִמִגֹלה ְבָזְבחֹו ֶאת 

 . ַהְזָבִחים ַוְיִהי ַהֶקֶשר ַאִמץ ְוָהָעם הֹוֵלְך ָוָרב ֶאת ַאְבָשלֹום

אחיתופל לא היה אדם פשוט כלל וכלל. גדול בתורה היה ורב גוברין, 

ה להשגות גבוהות ביותר, לדבר עם השכינה הקדושה ולהגיע למעלת שזכ

 רוח הקודש.

 ."אחיתופל אדם גיבור בתורה היה" :111ירושלמיהתלמוד נאמר ב

מגילה שמסר שמואל לדוד אמרה אחיתופל ברוח ": 112שםנאמר ועוד 

 ."הקודש

אמרו חכמינו במסכת ברכות: "כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי 

ישראל לדוד, אמרו לו: "אדונינו המלך עמך ישראל צריכין פרנסה". אמר 

להם: "לכו והתפרנסו זה מזה". אמרו לו: "אין הקומץ משביע את הארי 

ואין הבור מתמלא מחוליתו". אמר להם: "לכו ופשטו ידיכם בגדוד". מיד 

ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים. אמר רב  חיתופליועצים בא

"ואחרי אחיתפל בניהו בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך קרא יוסף מאי 

"ועצת אחיתפל אשר יעץ  אומר:. אחיתופל זה יועץ, וכן הוא 113יואב"

 .114בימים ההם כאשר ישאל  בדבר האלהים"

ברי ד :אמר לו הקדוש ברוך הוא ,: "זמירות היו לי חקיך" וגו'115ובמדרש

שכתב בהן "התעיף עיניך בו ואיננו", אתה קורא אותן זמירות?!  תורה

הרי אני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותן, "ולבני 

קהת לא נתן" וגו' ואיהו אתייה בעגלה והיה ארונא טעין כהניא לרומא 

יף לון לארעא. שלח דוד ואייתי וטריף לון לארעא טעין כהניא לרומא וטר

לאחיתופל א"ל לית את אמר לי מה נעבד לדין ארונא דהוא טעון כהנייא 

לרומא וטריף לון לארעא וטעון כהניא לרומא וטריף לון לארעא. א"ל 
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אמר דוד מאן דידע למקמתיה ולא  .שלח שאיל לאינון חכימיא דמניתה

אמר הקדוש א קאים. אמר לו דבח קומי והו .קם ליה יהא סופא מתחנקא

מלה דמינוקיא אמרין בכנישתא בכל יום לא אמרת  ברוך הוא לאחיתופל

 ליה ולבני קהת לא נתן".

: "אחיתופל היה מתפלל שלש תפלות חדשות בכל 116ובירושלמי בברכות

 יום".

הרבות, בתוככי נפשו היה אחיתופל רקוב ורע  ואולם למרות מעלותיו

עלה בתורה, אך פנימיותו לא היתה כלפי חוץ נראה כצדיק ורם מ לבב.

 כחיצוניותו.

וכך אמרו חז"ל במסכת חגיגה  : "אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי 

בעיברא דדשא וקא בכי. אמר ליה שיננא מאי קא בכית? אמר ליה מי 

זוטרא מאי דכתיב בהו ברבנן "איה ספר איה שקל איה ספר את 

שבתורה, איה שוקל, המגדלים", איה סופר, שהיו סופרים כל אותיות 

שהיו שוקלים קלין וחמורין שבתורה, איה סופר את המגדלים, שהיו 

שונין שלש מאות הלכות במגדל הפורח באויר ואמר רבי אמי תלת מאה 

בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר, ותנן שלשה מלכים 

וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, אנן מה תהוי עלן? אמר 

 -". ופירש רש"י: טינא היתה בלבם טינא היתה בלבםה: שיננא, לי

 רשעים היו מימיהם.

אמר רב הונא לאדם טוב אין מראין לו חלום נאמר: " 117ברכותובמסכת 

תניא נמי הכי כל שנותיו של דוד  .טוב ולאדם רע אין מראין לו חלום רע

  .118"לא ראה חלום טוב וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע

                                                           
116
 פ"ד. 
117
 נה, ב. 
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 טוב לאדם(: "נחמו לשבת ד דרוש ב"ח) לעיתים בינה בספרו(, תרומה הגדולי בעל) ל"ז ו'פיג ע"מהר וכתב 

 של שנותיו וכל טוב חלום ראה לא דוד של שנותיו כל תנא, טוב חלום לו מראים רע לאדם רע חלום לו מראים
 חלמא מסתייה עציבותיה בישא חלמא חסדא רב דאמר למעלה בארוהו והטעם'. וכו רע חלום ראה לא אחיתופל

 טוב חלום רואה טוב אדם ל"ז י"רש' ופי. חזא מאי ידע ולא דחזא דהיינו בגמרא ומסקינן, מסתייה חדויה טבא
 עד זוכרו הוא שיקיץ ואחר טוב חלום כשיחלום כי זה לפי נמצא, כ"ע ישמח שלא כדי ממנו משתכח יקיץ שלא ועד

 ולא מסתייה וחדויה בו שישמח כדי החלום אותו לו שמראים רע אדם שהוא הוראה היא, עליו לשמוח שיוכל
 .ישמח לא למען ממנו משתכח החלום היה טוב אדם היה שאילו, הטוב הוראת תתקיים
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: "מצינו תינוקות בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו 119ובמדרש

יודעין לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור, והוה דוד 

"אתה ה' תשמרם" אתה ה' נטר  120מצלי עליהון. הדא הוא שדוד אומר

אורייתהון בלבהון תנצרם מן הדור זו לעולם מן הדור ההוא שהוא חייב 

הזה יוצאין למלחמה ונופלין אלא ע"י שהיו בהם כלייה אחר כל השבח 

לבאים זה  122"נפשי בתוך לבאים" 121דלטורין היו נופלין הוא שדוד אומר

אחיתופל זה דואג ו "אשכבה לוהטים" ,אבנר ועמשא שהיו לבאים בתורה

 ".שהיו להוטין אחר לשון הרע

כה אמר ה' אל יתהלל חכם " 124ירמיה אומר"נאמר:  123ובבמדבר רבה

ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשיר בעשרו כי אם בזאת בחכמתו 

ומתנות אלו בזמן שאינן באין מן הקדוש ברוך הוא סופן  , וגו' "יתהלל

שני חכמים עמדו בעולם אחד מישראל ואחד שנו רבותינו  .להפסק ממנו

אחיתופל מישראל ובלעם מאומות העולם ושניהם  ,מעובדי כוכבים

, וכן שני גבורים עמדו בעולם אחד מישראל ואחד נאבדו מן העולם

מאומות העולם, שמשון מישראל וגלית מאומות העולם ושניהם נאבדו מן 

העולם, וכן שני עשירים עמדו בעולם אחד מישראל ואחד מאומות העולם, 

שלא  ?למהקרח מישראל והמן מאומות העולם ושניהם נאבדו מן העולם, 

 ."א אלא חוטפין אותה להםהיה מתנתן מן הקדוש ברוך הו

ר' יהושע אומר אמר הקדוש ברוך הוא לפי  : 125שמות רבהובמדרש 

שהרביתי עליכם דינין אני מרבה עליכם שכר, והזהרתי אתכם על כל 

, וכן כל ענין "שומר מצוה לא ידע דבר רע" 126המצות שהיא חייכם שנאמר

שכתוב בפרשה הזו להורג נפש, למכה שור, למבעיר בעירה, כל אחת ואחת 

כתבתי עונשה בצדה ושכרה בצדה, משל למלך שהתקין שני דרכים אחת 

מליאה קוצים ודרדרים וסיראות ואחת מליאה בושם, והעורים הולכין 
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 בדרך הרע והקוצים מוסיפים מכה על מכותיהם, והפקחים הולכין בדרך

הטובה ונמצאו הם הולכין וכליהם מתבשמים הימנה, כך האלהים התקין 

שני דרכים לצדיקים אחד ולרשעים אחד מי שאין לו עינים הולך בדרך 

כדואג רשעים ונתקל ואין לו עמידה כבלעם הרשע שנטרף מן העולם ו

וכגיחזי שיצא מן העולם ריקם, אבל ואחיתופל שנתרחקו מן החיים 

 127בתומם הם זוכים ובניהם אחריהם, שנאמרהצדיקים שמהלכים 

 ."מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו"

יש שהרבו חכמה לטובתן ויש שהרבו חכמה לרעתן,  :128ובמדרש קהלת

 ."שהרבו לטובתן משה ושלמה, שהרבו לרעתן דואג ואחיתופל

ֹּאת ָכל ָהַעִמים ַהֲאִזינּו ָכל יְֹּשֵבי129אמר דוד בספר תהלים ָחֶלד. ַגם  : ִשְמעּו ז

 ְבֵני ָאָדם ַגם ְבֵני ִאיש ַיַחד ָעִשיר ְוֶאְביֹון.

יחד עשיר ואביון. עשיר בתורה ואביון בתורה, כולם " :130ואמרו חז"ל

ואחיתופל, ולפי שלא שמרו את עשיר בתורה, זה דואג  .יורדין לגיהנם

 . "התורה, נפלו מגדולתן וירדו לגיהנם, ואף על פי שראשי סנהדראות היו

 

&&&&&& 

 

 

 בריחת דוד ואנשיו מירושלים

ֹּאֶמר ָדִוד  ֹּא ַהַמִגיד ֶאל ָדִוד ֵלאמֹּר ָהָיה ֶלב ִאיש ִיְׂשָרֵאל ַאֲחֵרי ַאְבָשלֹום. ַוי ַוָיב

ֹּא ִתְהֶיה ָּלנּו ְפֵליָטה ִמְפֵני  ְלָכל ֲעָבָדיו ֲאֶשר ִאתֹו ִבירּוָשַלִם קּומּו ְוִנְבָרָחה ִכי ל

ַאְבָשלֹום ַמֲהרּו ָלֶלֶכת ֶפן ְיַמֵהר ְוִהִשָגנּו ְוִהִדיַח ָעֵלינּו ֶאת ָהָרָעה ְוִהָכה ָהִעיר 

 ְלִפי ָחֶרב.
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דוד שמע על הרמת נס המרד וביקש מכל הנמצאים עימו לברוח למרחוק, 

כדי שאבשלום לא ישיגם בירושלים, משום שאם אבשלום ישיגם סמוך 

להרוג את כל תושבי העיר ויעליל עלילות  לירושלים, עלול אבשלום

שדוקא אנשי דוד הם אלו שהרגו אותם על כך שמרדו בדוד. מכיון 

שבתחילת המרד לא נודע עדיין מי הצטרף אל מחנה דוד ומי התחבר 

למחנה אבשלום, חשש דוד שאבשלום ואנשיו יהרגו את כל אנשי 

רצה לצאת  ירושלים, בתואנה שאנשי דוד הם אלו שהרגו אותם, ולכן

מירושלים, להעביר את אזור הלוחמה למקומות מרוחקים ולהציל בכך 

שדוד חשש שאבשלום ידון  . ואמרו חז"ל בילקוט 131את יושבי ירושלים

ורב יודן  ,את כל יושבי ירושלים כדין עיר הנדחת ויחריב כליל את העיר

אמר: כך אמר דוד: נטל בעל הבית את הכוס להדיחו, אינו זז משם עד 

ימרקנו. שכיון שהתחילה בו הפורענות, לא יפסיקנה עד שיהרוג את ש

 כולם. 

***** 

 'מעלת הסדר והשיטתיות בעבודת ה 

ֶדיָך.  ה ֲעבָׁ י ַהֶמֶלְך ֶאל ַהֶמֶלְך ְכֹכל ֲאֶשר ִיְבַחר ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ִהנֵּ דוד ַויֹאְמרּו ַעְבדֵּ

וכך אמרו רבותינו  התנחם בכך שבמחנהו שורר סדר ואמר שיש לו תקוה.

: "כשראה דוד שמרק הקדוש ברוך הוא עוונותיו, מיד התחיל 132במדרש

לזמר מזמור לדוד, ואימתי אמר דוד כן, "וכל עבדיו עוברים על ידו, 

ויאמרו ]עבדי המלך אל המלך[ כל אשר יבחר אדוני המלך הנה עבדיך", 

יסי הדיין הזה בזמן שארכי שלו מקולקלת, אין עומדים לפניו בטכס

שלהן, אלא משונין ומטולטלין, הצריכין לעמוד דרך ימין, עומדים דרך 

שמאל, הצריכין לעמוד דרך שמאל, עומדין דרך ימין, וכיון שרואין 

שארכי שלו מתוקנת, עומדים בטכסיסי שלהן, התחיל אומר אילו היתה 

הארכי שלי מקולקלת, לא היה כל אחד עומד בטכסיסו, התחילו הן כמו 

 לו". כן והודו
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והנה בעוד שמחנהו של דוד נערך בסדר מופתי, הרי שמפלת אבשלום 

הגיעה לפי שחייליו נפוצו אנה ואנה, ללא סדר, כפי המובא בהמשך 

ם ַוְּתִהיהכתובים: " ה שָׁ מָׁ ֹפֶצת ַהִמְלחָׁ י ַעל נָׁ ל ְפנֵּ ֶרץ כָׁ אָׁ  ֶלֱאֹכל ַהַיַער ַוֶיֶרב הָׁ

ם עָׁ ֲאֶשר בָׁ ה מֵּ ְכלָׁ  .133"ַההּוא ַביֹום ַהֶחֶרב אָׁ

, חלקיקים ממיליארדי מורכב העולם. לתפארת מסודר כולו העולם

 השמים גופי ועד הזערוריים האטום אבני. לגמרי מסודרים שכולם

 רצון על מעיד, זצ"ל וולבה ש"הגר אמר, הסדר. וכירח כהשמש הענקיים

 הוכחה הוא המסודר העולם. יתברך ה"הקב של רצונו -בעולמו השולט

 . הבורא של לקיומו

 זה ליחס מקום יש, בחייו לעצמו ליצור צריך שהאדם, הקטן בעולם גם"

 שהוא מבינים אנו, בעבודתו מסודר אדם רואים אנו אם. ורצון סדר בין

 רוצה שאינו או: משפט נחרץ מסודר -בלתי האדם על. חזק רצון בעל

 של בעבודה ואם. ועצמו עבודתו את לסדר מכדי חלש שרצונו או, לעבוד

 עבודה. וכמה כמה אחת על' ה בעבודת אזי -אמורים הדברים ארץ דרך

 (. סדר, ט"י פרק' ב חלק שור עלי!" )סדר בלי תיתכן לא אמיתית

 מעט, תורה למד הוא האם אותו אותו שואלים לא לשמים עולה כשאדם

 סדרים לו יש האם, 134"לתורה עיתים קבע" הוא האם אלא. הרבה או

 שלמד אדם בין גדול הבדל שישנו משום זאת. בתורה לעסוק קבועים

 הלימוד שעות גם. בלימודו שמסודר מי לבין, קבועים סדרים ללא תורה

 הסדר כי". סדרים" בשם נקראות הקדושות בישיבות והמוסר

 . התורה בן של עבודתו ויסוד תחילת הינם, ובכמות בתוכן, שבלימוד

, המוסרית עבודתו מהלך של המופתי בסדר כדרכו, 135וולבה ש"הגר

 אנחנו מה: ההתבוננות היא" סדר"ב שלנו ההתלמדות ראשית כי קובע

 ?מעצמנו רוצים
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 כעת מצבנו האם ונבדוק נתהה, זו ראשונית לשאלה תשובה כשמצאנו

 אל רצוננו את, וסדרים מינונים ובאיזה וכמה איך, להוציא מאפשר

 ומתי לישון לשכב מתי, יומנו סדר את לעצמנו נקבע מכן לאחר. הפועל

 סדר ובאיזה נלמד איך. לארוחות להקציב זמן וכמה להתפלל מתי, לקום

 . בסדר להתבטא מוכרח אמיתי ורצון, רצון על מעיד סדר. הלאה וכן

. בראש סדר גם לו יש, מסודרים וכתביו מגירותיו, שארונותיו אדם

 חנווני, עסק בעל שום. ראשו את לסדר יותר טובה אפשרות לו יש לפחות

 ללא מטרתם את לנהל יכולים אינם, בית עקרת או משק מנהל, סוחר או

 . סדר

ה ֶאֶרץ" --- תָׁ יפָׁ ֶות ֹאֶפל ְכמֹו עֵּ ִרים ְולֹא ַצְלמָׁ , י איוב" )ֹאֶפל ְכמֹו ַוֹּתַפע ְסדָׁ

 *(.כב

**** 

 

ב ַהֶמֶלְך ֵאת ֶעֶׂשר  ָנִשים ִפַלְגִשים ִלְשמֹּר ַוֵיֵצא ַהֶמֶלְך ְוָכל ֵביתֹו ְבַרְגָליו ַוַיֲעזֹּ

, ובכוונה הלכו ברגליהם, כדי שאנשי ַהָבִית. ַוֵיֵצא ַהֶמֶלְך ְוָכל ָהָעם ְבַרְגָליו

, ַוַיַעְמדּו ֵבית ַהֶמְרָחק ,136אבשלום לא ישימו אליהם לב ולא יזהו את דוד

דרשו: "ויעמדו בית המרחק ר' יהושע בן לוי  138, ורבותינו137במקום רחוק

נידוהו אעפ"כ קיבל עליו נדוייו, הה"ד "ודוד עולה במעלה הזיתים  אמר

עולה ובוכה וראש לו חפוי", ונתקרב, א"ר יודן עירא היאירי רבו של דוד 

, יודעו 140. הוא שדוד אומר: "ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך"139קירבו

 ".כתיב עירא היאירי היה רבו וקירבו

התרגום יונתן תירגם:  .ְוָכל ַהְכֵרִתי ְוָכל ַהְפֵלִתי ְוָכל ֲעָבָדיו עְֹּבִרים ַעל ָידֹו

"כל קשתיא וכל קלעיא", הקלעים והקשתים והרד"ק פירש: "הם היו 

שתי משפחות ידועות בישראל", והיו אלו "שתי משפחות בתכלית החכמה 
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הסנהדרין נקראו כך כי הם כורתין הדין במה ... וומהם היו סנהדרין

והם גם כן  ,הם אין ללכת לאחרים למעלה מהםכי אחרי ,שיבא לפניהם

 ,141מבארים כל מה שיפלא למשפט באיזה דבר שיהיה מדברי התורה

 םלפי שהיו שם לפניהם שורות של תלמידי "כל הכרתי וכל הפלתי"ואמר 

 .142"ולזה אמר כי כלם עברו עם דוד, להקים מהם כשיצטרך

אלו כורתי  -כרתי: "וכל הכרתי וכל הפלתי", ר' איבו אמר 143וחז"ל אמרו

מופלאי שבבי"ד, ורבנן אמרי שהן אומרים דבר, ואין מי  -בריתות, פלתי

נאמר שהם האורים ותומים, "ולמה  144ובגמרא בברכות יפליא אחריהן".

שמופלאים  -שכורתים דבריהם, פלתי -נקרא שמם כרתי ופלתי? כרתי

 בדבריהם".

. יש ְבַרְגלֹו ִמַגת עְֹּבִרים ַעל ְפֵני ַהֶמֶלְך ְוָכל ַהִגִתים ֵשש ֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר ָבאּו

אומרים שיהודים היו, בני הישוב גת בו התגורר דוד בשעתו  ויש הסוברים 

 .145שהיו אלה גויים מהישוב גת

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ִאַתי ַהִגִתי ָלָמה ֵתֵלְך ַגם ַאָתה ִאָתנּו שּוב ְוֵשב ִעם ַהֶמֶלְך , ַוי

המלך, שהצדיק עליו את דין שמים באהבה, ביודעו שכך מתקיימת דוד 

נבואת נתן הנביא בשם ה', מכנה את אבשלום בנו בשם "המלך", ומצווה 

 . 146להשיב את ארון ה' לירושלים

, ומתוך שאתה נכרי, לא ירחמו ִכי ָנְכִרי ַאָתה ְוַגם גֶֹּלה ַאָתה ִלְמקֹוֶמָך

ְתמֹול בֹוֶאָך ְוַהיֹום ֲאִניֲעָך ִעָמנּו ָלֶלֶכת ַוֲאִני הֹוֵלְך ַעל ֲאֶשר ֲאִני הֹוֵלְך  .147עליך

שּוב, ואין לי מקום שאוכל להושיבך שם ולהמלט, כי אני הולך אל אשר 

יקרני המקרה ללכת יום יום, כשאשמע שהרודפים כאן, אני בורח 
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ד ֶוֱאֶמת. אני מחזיק בך טובת חסד ,  ְוָהֵשב ֶאת ַאֶחיָך ִעָמְך ֶחסֶ 148לכאן

 . 149ואמת שעשית עמדי

ִני ַהֶמֶלְך ִכי אם ִבְמקֹום ֲאֶשר ִיְהֶיה  ֹּאַמר ַחי ה' ְוֵחי ֲאדֹּ ַוַיַען ִאַתי ֶאת ַהֶמֶלְך ַוי

ִני ַהֶמֶלְך ִאם ְלָמֶות ִאם ְלַחִיים ִכי ָשם ִיְהֶיה ַעְבֶדָך ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל  .ָשם ֲאדֹּ ַוי

 .ִאַתי ֵלְך ַוֲעבֹּר ַוַיֲעבֹּר ִאַתי ַהִגִתי ְוָכל ֲאָנָשיו ְוָכל ַהַּטף ֲאֶשר ִאתֹו

העם בכה בראותו את ארון ה' גולה ממקומו.  ְוָכל ָהָאֶרץ בֹוִכים קֹול ָגדֹול

ודוד לא ציוה להביאו אלא צדוק ואביתר והכהנים, שסברו שאין זה 

, ועוד כשראו 150קם באביו המלךמכבוד הארון לשהות בעיר שבה בן 

יתי ואנשיו הצטרפו אל דוד, ראו תהפוכות מצבו מן הקצה אל גשאיתי ה

הקצה, שבנו שיצא מחלציו מרד בו ואילו איתי הגיתי, שהיה בעצם אדם 

זר, הצטרף אליו, ומצב נורא זה, בו בן קם באביו ואנשים זרים באים 

 עורר בהם בכיה גדולה. -לסייע לו

ְבִרים ְוַהֶמֶלְך עֵֹּבר ְבַנַחל ִקְדרֹון ְוָכל ָהָעם עְֹּבִרים ַעל ְפֵני ֶדֶרְך ֶאת ְוָכל ָהָעם  עֹּ

ְוִהֵנה ַגם ָצדֹוק ְוָכל ַהְלִוִים ִאתֹו נְֹּׂשִאים ֶאת ֲארֹון ְבִרית ָהֱאֹלִהים . ַהִמְדָבר

. ם ַלֲעבֹור ִמן ָהִעירַוַיִצקּו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ַוַיַעל ֶאְבָיָתר ַעד תֹּם ָכל ָהעָ 

אותו היום נסתלק אביתר מהכהונה, ששאל באורים ותומים ולא נענה 

 .151ונכנס צדוק תחתיו

כל כהן שאינו מדבר ברוח הקודש ושכינה שורה עליו : "152וכן אמרו חז"ל

אין שואלין בו, שהרי שאל צדוק ועלתה לו אביתר ולא עלתה לו שנאמר 

 .153""ויעל אביתר עד תם כל העם וגו' 

והרד"ק הרחיב את הענין וכתב: "רבותינו ז"ל קיבלו כי באותו היום 

נסתלק אביתר מכהונה גדולה והכניסו צדוק תחתיו, שנאמר "ויאמר 
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המלך לצדוק השב את ארון האלהים העיר", ולמה נסתלק באותו היום? 

כי שאל באורים ותומים ולא נענה ושאל צדוק ונענה. כי השואל באורים 

ן הנשאל רוח הקדש שורה עליו ובה היה מכוין ומשיב ותומים הכה

השאלה עם מה שהיה נראה לו באורים ותומים. וכיון שראה דוד 

שנסתלקה רוח הקדש מאביתר, ידע שהגיע זמן הקללה שקלל הקדוש 

וצדוק  ,שהיה מבני איתמר ,יי, ואביתר היה מזרע עלִ ברוך הוא זרע עלִ 

והיתה לו "כמו שכתוב  ,ונתקיימה בו ברכה שברכו הב"ה ,מזרע פנחס

 .154"ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלָצדֹוק ָהֵשב ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ָהִעיר ִאם ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ה'  ַוי

ֹּא ָחַפְצִתי בָ  .ֶוֱהִשַבִני ְוִהְרַאִני אֹּתֹו ְוֶאת ָנֵוהּו ֹּאַמר ל ְך ִהְנִני ַיֲעֶׂשה ִּלי ְוִאם כֹּה י

 ַכֲאֶשר טֹוב ְבֵעיָניו.

דוד אמר לכהנים שישיבו את ארון האלקים לירושלם, לפי שלא היה ראוי 

שילך הארון אחריו, אך אם ירצה ה', דוד עוד ישוב לראותו, ולא ילך 

הארון אנה ואנה, ואם השם לא ירצה בהחזרתו למלכותו, אזי לקיחת 

ר, כי באשר דבר מלך שלטון, וה' יעשה כטוב בעיניו. הארון לא תועיל בדב

,  155והארון הזה היה ארון ברית ה', שהיו בו הלוחות ושברי הלוחות

והכהנים הביאוהו עמהם בחשבם שזכות הארון יגן על המלך דוד. אך דוד  

ציווה שישיבוהו ירושלם, לפי שחשש לכבודו של ארון, וגם ירא אלקים פן 

עשה בימי עלי, כשהביאו ישראל את ארון ברית ה' יענישהו עליו, כמו ש

 .156למלחמה בלי מצוותו ונענשו עליו

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ָצדֹוק ַהכֵֹּהן ֲהרֹוֶאה ַאָתה  , הרי נביא אתה, שדוד ראה ַוי

ששרתה עליו רוח הקדש ונענה אותו היום באורים ותומים, ולכן אמר לו 

ָבה ָהִעיר ְבָשלֹום  ,157דברהעיר ותודיעני משם כל אל שתשוב  טובש שֻּ

ִאְתֶכם, והיו אלו החכמים ַוֲאִחיַמַעץ ִבְנָך ִויהֹוָנָתן ֶבן ֶאְבָיָתר ְשֵני ְבֵניֶכם 
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, ושלחם כדי שיבררו את מצב הענינים 158והנבונים ביותר מכל בניהם

 .159ויוכלו לדווח לדוד על הנעשה במחנה אבשלום

מה שאל דוד באותו היום  המלבי"ם מסביר שבתוככי הפסוקים מובן

באורים ותומים, ששאל האם יצליח והאם עוד ישוב לירושלים, וזהו 

שאמר שתשאל האם אמצא חן בעיני ה',  והשיבני, אז ישיב לי התשובה, 

, וישיב לי ע"י "אם כה יאמר""כי יראני את הארון ואת נוהו". אך 

. בעיניו" יעשה לי כאשר כטובלא חפצתי בך, הנני ש" ,האורים ותומים

שובה העיר " האורים ותומים היתה: צדוק שאל את שאלות דוד ותשובת

, ודוד הוציא מזה מהאורים והתומים, שאותיות אלה בלטו "בשלום

ב[ ממ"ש שובה העיר  .תשובה כוללת על כל עניניהם, א[ שהוא ישוב לביתו

 ולכן אמר לו:, השוב העירעצמו להכהן על בלשון צווי, דייק שרמזו לו ש

 מיליםהראית על אותיות האפוד שכתוב בהן אלה ה", הרואה אתה"

 מן השמים. לך , ולכן שובה כפי שענו"שובה העיר בשלום"

ִכי ִמְתַמְהֵמַּה ְבַעְרבֹות ַהִמְדָבר ַעד בֹוא ָדָבר ֵמִעָמֶכם ְלַהִגיד ִלי  .ְראּו ָאנֹּ

 .ּוָשָלִם ַוֵיְשבּו ָשםַוָיֶשב ָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ְיר

ֹּאש לֹו ָחפּוי ְוהּוא הֵֹּלְך ָיֵחף ְוָכל   ְוָדִוד עֶֹּלה ְבַמֲעֵלה ַהֵזיִתים עֶֹּלה ּובֹוֶכה ְור

ֹּאשֹו ְוָעלּו ָעֹלה ּוָבכֹּה  .ָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ָחפּו ִאיש ר

 מדוע הלכו דוד ואנשים יחפים וראשם חפוי?

 הנאמר אצל משה, כך: ל נעליך"מבאר את ענין "ש 160בספר מעשי השם

"ענין שליפת המנעל כאן וכן ביהושע )יהושע ה, טו(, כבר אמרו קצת 

שהכוונה אל התפשטות מן החומר, אבל לפי פשט הכתוב יראה ודאי 

הכנעה, כמו שנאמר במלחמת  כי ענינושהיה הציווי שליפת המנעל ממש, 

. וענין שנאמר ביהושע של נעלך, שהיה דוד הולך יחף דרך הכנעה אבשלום

ובמשה של נעליך לשון רבים, הטעם שבמשה היתה השכינה עצמה מדברת 

עמו והוצרך כאן תוספת הכנעה, אמנם ביהושע לא היה רק מלאך, 
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ולהורות על זה לא נאמר ביהושע רק של נעלך. ובהיות שליפת המנעל 

יות עינינו הכנעה, באה הציווי ביום הכפורים לעשות כן, להיות תלו

 ומבקשים כפרה".

 

&&&&&& 

 

 תפילת דוד: סכל נא את עצת אחיתופל

ֹּאֶמר ָדִוד ַסֶכל ָנא ֶאת  ְוָדִוד ִהִגיד ֵלאמֹּר ֲאִחיתֶֹּפל ַבקְֹּשִרים ִעם ַאְבָשלֹום ַוי

 161שאבשלום יסבור שעצת אחיתופל אינה טובה '.ֲעַצת ֲאִחיתֶֹּפל ה

יותר מאחיתופל, והיה בעל מקטרגין : "לא היה לדוד אוהב 162אמרו חז"ל

, 164"ואחיתופל יועץ למלך", והוא היה יועצו כל העצות, שנאמר 163שלו

סכל נא " :כיון ששמע דוד שאחיתופל בקושרים עם אבשלום, אמר דוד

 . "את עצת אחיתופל

דוד המלך התפלל תפילות ומזמורי בקשה רבים עד מאד, כדי שהקב"ה 

מרד אבשלום. רבים ממזמורי התהילים  יצילנו מעצת אחיתופל ויסכל את

הוסברו על ידי חכמינו ז"ל, כתפילות ותחינות שאמר דוד על ענין זה, 

 וכדלהלן: 

לא נתיירא דוד מאדם אלא מאחיתופל, הוי  :אמר ר' נחמן: "165במדרש

האזינה אלהים תפלתי ואל תתעלם מתחנתי הקשיבה לי וענני, למה "

לא אתה אמרת " :הקדוש ברוך הוא, אמר לו "מקול אויב מפני עקת רשע

רבונו של עולם תן " :אמר לפניו. 166"?אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי"
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, וכן אמר דוד  167"ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם"לי מאותן 

אין זה מאותן שהן מאומות העולם, אבל זה  :לפני הקדוש ברוך הוא

, גברא 'וגו 168"פני ואשאכי לא אויב יחר"כיוצא בו הוא, וכן הוא אומר 

, מהו כערכי, 169"ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי"רבא הוא, דכתיב 

אמר ר' יהושע בן לוי כסדרי, שהוא מסדר את ההלכות, אלופי שהיה רבי 

. "אשר יחדו נמתיק סוד. בבית אלהים נהלך ברגש"ומלמדי תורה, דכתיב 

ארבעה, וארבע מה ברגש, כדתנן תמיד נשחט בשנים עשר, הפר בעשרים ו

פייסות היתה שם, ולמה, אמר ר' יוחנן כדי להרגיש את העזרה, שנאמר 

 .170בבית אלהים נהלך ברגש""

&&&&&& 

 

 

 מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו

 וכך התפלל דוד המלך ע"ה: 

 ָקִמים ָעָלי.ִמְזמֹור ְלָדִוד ְבָבְרחֹו ִמְפֵני ַאְבָשלֹום ְבנֹו. ה' ָמה ַרבּו ָצָרי ַרִבים 

ַרִבים אְֹּמִרים ְלַנְפִשי ֵאין ְישּוָעָתה ּלֹו ֵבאֹלִהים ֶסָלה. ְוַאָתה ה' ָמֵגן ַבֲעִדי 

ֹּאִשי. קֹוִלי ֶאל ה' ֶאְקָרא ַוַיֲעֵנִני ֵמַהר ָקְדשֹו ֶסָלה. ֲאִני ָשַכְבִתי  ְכבֹוִדי ּוֵמִרים ר

ֹּא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶשר ָסִביב ָשתּו ָוִאיָשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִכי ה' ִיְסְמֵכִני.  ל

ְיַבי ֶלִחי ִשֵני ְרָשִעים ִשַבְרָת.  ָעָלי. קּוָמה ה' הֹוִשיֵעִני ֱאֹלַהי ִכי ִהִכיָת ֶאת ָכל אֹּ

 ַלה' ַהְישּוָעה ַעל ַעְמָך ִבְרָכֶתָך ֶסָלה )תהילים פרק ג(.

 "מפני אבשלום בנומזמור לדוד בברחו : "171ואומרת הגמרא בברכות

משל  :אמר רבי שמעון בן אבישלום ?קינה לדוד מיבעי ליה ?מזמור לדוד

למה הדבר דומה לאדם שיצא עליו שטר חוב קודם שפרעו היה עצב לאחר 
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הנני מקים עליך " אף כן דוד כיון שאמר לו הקדוש ברוך הוא .שפרעו שמח

כיון  .ייס עליאמר שמא עבד או ממזר הוא דלא ח .היה עצב ",רעה מביתך

 ".משום הכי אמר מזמור ,דחזא דאבשלום הוא שמח

מרים לנפשי אין ישועתה ורבים א": 172פסיקתא דרב כהנאואמרו חז"ל ב

בר אימי פתר  אל. ר' שמואל בר אימי ורבנין. ר' שמו"לו באלהים סלה

קרייה בדואג ואחיתופל. רבים אומרים לנפשי, זה דואג ואחיתופל. ולמה 

 רים, אומ"אומרים לנפשי"היה קורא אותם רבים, שהיו רבים בתורה. 

יש לו  ,לדוד, אדם ששבה את הכבשה והרג את הרועה והפיל ישראל בחרב

כמת הס ה'ואתה  :דוד אמר -" אין ישועתה לו באלהים סלה", ?!תשועה

 . "מות יומת הנואף והנואפת"עמהם וכתבת בתורתך ואמרת 

, שהחזרת אותי למלכות -"כבודי"שהגנות עלי בזכות אבותי.  -"מגן בעדי"

, תחת שהייתי חייב לך הרמת ראש נתת לי תלוי ראש על "ומרים ראשי"

 .173"העביר חטאתך ולא תמות ה'גם "לי מרת ידי נתן הנביא וא

 , מבאר כך את מזמור זה: 174יערות דבש וספרזי"ע, ברבי יהונתן איבשיץ 

לדוד היו שני מיני אויבים, מתחלה דואג וסייעתו, הם היו קודם שחטא "

בבת שבע, ודברו עליו שאין ראוי לבוא בקהל, אף כי למלך בישראל, 

ואח"כ אחיתופל וסייעתו, שכבר נגמרה ההלכה שמותר לבוא בקהל, 

איש, ואין לו חלק לעולם הבא, ואיך  אומרים עליו שבא על בת שבע אשת

, פירוש "מה רבו צרי"ימלוך בקרב ישראל. ועל שני מיני אויבים אמר דוד 

, שהם "רבים קמו עלי"שיש לו שני מיני אויבים ובענינים מתחלפים, כי 

אומרים שגבוהים ממני והם ממשפחה מיוחסת עד שנאה להם המלוכה, 

לקהל ה', ואיך ימלוך עליהם ולא כן דוד שהוא ממשפחה בלתי ראויה 

איש נכרי, וזהו קמים עלי, שהם בעיניהם גבוהים יותר מדוד, ומין השני 
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שהוא אחיתופל וסייעתו, שאומרים שאין לו חלק לעולם הבא. וזהו 

 .175"רבים אומרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה"

אמר דוד: "ַאל ַתַהְרֵגם ֶפן ִיְשְכחּו ַעִמי ֲהִניֵעמֹו  176ובמזמור תהילים נוסף

ָני. ַחַּטאת ִפימֹו ְדַבר ְׂשָפֵתימֹו ְוִיָּלְכדּו ִבְגאֹוָנם  ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגֵננּו ֲאדֹּ

 ּוֵמָאָלה ּוִמַכַחש ְיַסֵפרּו"

 : "רבנין פתרין קריא בדואג ואחיתופל.177ואמרו חז"ל בבראשית רבה

אמר דוד: אל תהרוג דואג ואחיתופל "פן ישכחו עמי", פן ישכחו הדורות 

הורידמו מגדולתן, ולנו  -הבאים אחריהם, "הניעמו בחילך והורידמו"

זה התיר גילוי עריות  -יעשה "מגינינו ה', חטאת פימו דבר שפתימו"

ושפיכות דמים וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים, זה התיר בוא אל 

  .אביך, "ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים", וזה התיר" פילגשי

אל תהרגם פן ישכחו עמי " הו שאמר הכתובז: "178מדרש תנחומאוב

לא אמרו אלא  ?, כנגד מי אמר דוד המקרא הזה"הניעמו בחילך והורידמו

 ,רבונו של עולם :אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא .כנגד דואג ואחיתופל
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 ושבח שיר שסידר, אבשלום מפני בברחו בדוד כד: ראינו פרק - מצרים מעשה חלק - השם מעשי כתב בספר 

 יראה וכבר, ראשי ומרים כבודי בעדי מגן' ה ואתה אמר, שלישי מזמור תהלים בספר יתברך להשם ותפילה
 זאת בצרתו מתפלל היותו שנראה עלי קמים רבים צרי רבו מה אומרו תחילה, ספיקות כמה ההוא מזמור שיפלו

 ואתה שמאומרו ועוד, בשעתה צרה על שיתפלל לו שדי המתפלל דרך זה ואין, עליו הקמים כל על אבשלום של
 אומר היה מאבשלום צרתו על מתפלל היה שאילו, מאבשלום צרתו על כלל מתפלל שאינו נראה בעדי מגן' ה

 לשעבר סיפור אבל, להווה תפילה זו שאין נראה בעדי מגן' ה ואתה אומרו אבל, בעדי מגן נא תהיה' ה ואתה
 זה שגם, יסמכני' ה כי הקיצותי ואישנה שכבתי אני ואמר הדבור המשיך וכן, מצילו ה"ושהקב עליו קמים שרבים

, הושיעני' ה קומה, אבשלום בצרת ההוה על תפילה בלשון כ"אח אומרו הוא מאד שיקשה ומה. שעבר מה ספור
 על ישוב יחוייב עוד, שברת רשעים שיני לחי אויבי כל את הכית כי אמר שעבר מה סיפור אל שב כ"ג כ"ואח

 הזה. במקום הענין מן זאת תפילה אין כי, סלה ברכתך עמך על הישועה' לה אומרו
 שהיו אבשלום מלחמת דוד ראה כאשר כי, היטב באר הדברים יתיישבו אחריו נמשכים שאנחנו דרכנו לפי אמנם

 לספר התחיל לכן, ו"ח והריגה איבוד י"ע ינצח שמא הנצחון על להתפלל נתיירא, בקצתם קצתם ישראל נלחמים
 מגן' ה ואתה אומרו וזה. הגנה דרך עוזרו היה יתברך השם הנה עליו קמים שהיו רבים נגד שלשעבר ולומר
, ראשו ומרים כבודו היה זה הגנה י"ע אותו מציל יתברך השם שבהיות לומר הכוונה, ראשי ומרים כבודי בעדי

 שילחם מבלתי מצילו היה ה"שהקב, זה דרך על הדיבור והמשיך, אליו יתברך השם אהבת עוצם יתפרסם שמזה
 שההצלה לומר זאת הצעה שהקדים ואחר. יסמכני' ה כי הקיצותי ואישנה שכבתי אני אומרו וזה, ישן בהיותו אף

 ידי על אותו שיושיע ואמר, הושיעני' ה קומה ואמר, אבשלום צרת על להתפלל התחיל, כבודו היא הגנה י"ע
 הריגת י"ע וגם לו מגן להיות הגנה י"ע דהיינו, המינים בשני גם תשועה לו להראות יתברך רצונו שאם, הגנה

 להורות היא האויב ואיבוד הריגה דרך ועל אליו האהבה על להורות היא ההגנה דרך שעל לפי, האויב ואיבוד
 אבל, שברת רשעים שיני לחי אויבי כל הכית כי פעמים כמה עשית זה כבר דוד אמר, שונאיו את שונא היותו

 ואפילו, זו במלחמה מישראל אחד נהרג שיהיה רצונו היה שלא, ההגנה דרך על הוא עתה מבקש שאני הישועה
, סלה ברכתך עמך על הישועה' לה אומרו וזה. הענין בסיפור שם שנתבאר כמו, עצמו הרודף שהוא אבשלום

 ברכתך עמך על כאומרו, ישראלית לאומה כלל נזק ימשך ושלא מאבשלום להושיעו ישועה' ה ביד יש לומר רצה
 סלה, עכ"ל.

176
 מזמור נט. 
177
 .לח פרשה נח פרשת 
178
 פרשת נח סימן כג. 
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 ",הניעמו בחילך" ורג שאר בני אדם, אלאאל תהרגם בהריגה שאתה ה

כי מרו " ?והורידם מגדולתן, למה -"והורידמו, "שיהיו מטולטלין בעולם

 ., שהיו חוטאין בפיהן ועוד בשפתותיהן"בך, חטאת פימו דבר שפתימו

, אחיתופל אמר לאבשלום 179'וגו "ראיתי את בן ישי בא נובה"דואג אמר 

דבר " שהיו חוטאין בפיהם, -"פימוחטאת " '.וגו "בא אל פלגשי אביך"

 .180"ילכדו בגאונם, "נלכדו בלשונם , בדבור בשפתותיהם, לפיכך"שפתימו

ִשָגיֹון ְלָדִוד ֲאֶשר ָשר ַלה' ַעל ִדְבֵרי כּוש ֶבן : 181תהליםדוד מלכנו ע"ה אמר ב

 .ְיִמיִני

משל לאחד שהיה מהלך בדרך, ואחד רודפו ונוצל מידו, :  "182ואמרו רז"ל

תפשו אחר ונוצל, עד שלא יצא מידו בא שלישי לתפשו, והתחיל צווח 

כך דוד שאול רודפו ומלטתו הקדוש ברוך הוא  .לאוהבו להצילו מידו

כיון שברח עמד עליו דואג, התחיל  .183"ודוד ברח וימלט"מידו, שנאמר 

, אמר לו 184"בא נובה ]וגו'[ וצידה נתן לו ראיתי את בן ישי"  אומר לשאול

 ?שמא משלך נתן לו, והלא מלחם הפנים שלפני נתן לו :רוך הואהקדוש ב

מיד  .185"ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו ושאול לו באלהים" אמר לו דואג

תאלמנה שפתי "סכר הקדוש ברוך הוא פיו של אותו רשע, ועליו נאמר 

סכל נא את עצת "בא אחיתופל, התחיל צווח  .הוצל מדואג - 186"שקר

אשר שר " -שהצילו משלשתן התחיל לומר שירה , וכיון" אחיתופל ה'

 ."לה'

ודוד המלך ממשיך ומתפלל על הענין. וכך אמר דוד בפרק נוסף בספר 

: ַלְמַנֵצַח ִבְנִגינֹּת ַמְׂשִכיל ְלָדִוד. ַהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים ְתִפָּלִתי ְוַאל 187תהילים

                                                           
179
 .ט, כב, א שמואל 
180
 פן אדם בני כשאר תהרגם אל ע"רבש הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר: " יז סימן נח פרשת תנחומא ובמדרש 

 ".עמי שעשית נסים ישכחו
181
 מזמור ז. 
182
 .ז מזמור תהלים מדרש 
183
 .יח, יט א שמואל 
184
 .י -ט ,כב א שמואל 
185
 .יג -יב, כב, א שמואל 
186
 .יט, לא תהלים 
187
 מזמור נה. 
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ד ְבִׂשיִחי ְוָאִהיָמה. ִמקֹול אֹוֵיב ִמְפֵני ִתְתַעַּלם ִמְתִחָנִתי. ַהְקִשיָבה ִּלי ַוֲעֵנִני ָאִרי

  ָעַקת ָרָשע ִכי ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני.

. "משכיל לדוד האזינה אלהים תפלתי למנצח בנגינות": 188ונאמר במדרש

ואני בתומי ", זה דוד, שנאמר 189"יושע זהו שאמר הכתוב הולך תמים

, זה אחיתופל, ללמדך שאין 191"יפול באחתונעקש דרכים "  190"תמכת בי

תכסה שנאה " מרגובה מן האדם עד שמפרסם מעשיו, שנא הקב"ה

ויהי דוד " כיון שגמר תפלתו וכן הוא אומר .192"במשאון תגלה רעתו בקהל

 ".לקראתו חושי הארכי עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים והנה בא

אם עברת אתי  ודויאמר לו ד"כיון שראהו אמר ליה יש ארוכה למכתי, 

 מר לו:א". והיית עלי למשא ואם העיר תשוב ואמרת לאבשלום עבדך אני

לך שלח לי הקדוש ברוך הוא, אין אדם מפיר עצתו של אחיתופל אלא 

 ".אתה

מתיירא היה מעצתו שהיתה גדולה, ומה ואומר: " וממשיך המדרש

ישאל ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר "גדולה, שכן הוא אומר 

רבונו של עולם לך אני קורא, שנאמר  :אמר דוד". בדבר האלהים איש

 . 193"וה' יושיעני אני אל אלהים אקרא"

                                                           
188
 מדרש תהילים מזמור נה. 
189
 יח, כח משלי 
190
 .יג, מא תהלים 
191
 משלי כח, יח. 
192
 .כו, כו משלי 
193

מן הראוי להביא כאן את ביאור הרד"ק ז"ל לספר תהילים, מזמור נה, המבאר )ככל מפרשי התהילים,  

עם מעט עי"ש בפירושיהם, איש איש בסגנונו(, את פסוקי הפרק כתפילת דוד על אחיתופל וסיעתו כך )
 (:שינויי עריכה

יֹנת ַלְמַנֵצחַ  ְנגִׁ יל בִׁ ד ַמְשכִׁ  אחיתופל כי לו ונאמר אבשלום מפני מירושלים כשברח דוד מרֹוא המזמור זה -ְלָדוִׁ
יָנה .בקושרים ים ַהֲאזִׁ י ֱאֹלהִׁ ָלתִׁ ְתַעַלם ְוַאל ְתפִׁ י תִׁ ָנתִׁ ְתחִׁ יָבה .שונות במלות ענין כפל  -מִׁ י ַהְקשִׁ י לִׁ יד ַוֲעֵננִׁ י ָארִׁ יחִׁ  ְבשִׁ

יָמה -כשאריד בשיחי – ּקֹול (.הצרה על או החולי על והיללה התנודה הוא אריד ועניןוהקשיבה לי. ) -ְוָאהִׁ   - אֹוֵיב מִׁ
ְפֵני. אבשלום הוא והאויב, ולהמיתני מהמלוכה לגרשני שמבקש האויב מדברי שומע שאני מהקול  -ָרָשע ָעַקת מִׁ

י זהו. עמו שנקשרו ישראל בני ומפני ומפניו מקולו? ואהימה אריד ולמה. הזה הרשע צרת יטּו כִׁ  יטו  - ָאֶון ָעַלי ָימִׁ
י ּוְבַאף ועתה שלם בלב עליהם שהמליכוני באמונתם ומשקרים בי מורדים שהם שקר עלי ְשְטמּונִׁ ישטמוני באף  -יִׁ

י  ובחימה והקימו בני עלי. בִׁ יל לִׁ י  ָיחִׁ ְרבִׁ יל מענין -ְבקִׁ  עצמי מיתת מפחד ואני(. ועוד כד, ו ירמיה) כיולדה חִׁ
ְרָאה ָעָלי.  ָנְפלּו ָמֶות ְוֵאימֹות  לבדו המלך את והכיתי(: ב, יז ב"ש) אחיתופל יעץ כן כי, שיהרגוני י ָיבֹא ָוַרַעד יִׁ  בִׁ

י  על ותכסני וענין. שונות ומלות אחד ענין ופלצות ורעד. ויתפלץ גופי ירעד בלבי אשר היראה מרוב -ַפָלצּות ַוְתַכֵסנִׁ
י ָוֹאַמר .הַפָלצּות רוב ֶתן מִׁ י יִׁ  יוכלו שלא במקום לעוף שאּוכל היונה כמו כנף -ְוֶאְשֹכָנה ָאעּוָפה ַכּיֹוָנה ֵאֶבר לִׁ

 בני עם ְגֵדָלה שהיא לפי, העופות משאר יונה ָזַכר כי ע"ראב החכם כתב. ומהרעד מהפחד אשכנה ואז, להשיגני
מה אדם  עזריה רבי? כיונה למה, כיונה אבר לי יתן מי: אמר( לט פרשה) ר"ובב. ספריהם את המלכים ישגרו ועִׁ
 אבל, ונתפשין אילן גב על או סלע גב על נחין הן שיגעין בשעה העופות שכל לפי: אומר סימון ברב יודן רבי בשם
ֵנה .נתפשת ואינה נצולת והיא, באחת ופורחת מאגפיה אחת קופצת היא יגעה שהיא בשעה היונה אם יהיה  – הִׁ

יק ין אצא מהישוב-ְנֹדד לי כנף, ַאְרחִׁ ְדָבר וָאלִׁ יָשה .ֶסָלה ַבמִׁ ְפָלט ָאחִׁ י  מִׁ  ֵמרּוחַ  . וההצלה המפלט לעצמי אמהר -לִׁ
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: ָפָדה ְבָשלֹום ַנְפִשי ִמֲקָרב ִלי ִכי ְבַרִבים ָהיּו ִעָמִדי. ִיְשַמע ֵאל 194ודוד אמר

ֹּא ָיְראּו ֱאֹלִהים. ָשַלח ָיָדיו  ְוַיֲעֵנם ְויֵֹּשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶשר ֵאין ֲחִליפֹות ָלמֹו ְול

ּו ְדָבָריו ִמֶשֶמן ְוֵהָמה ִבְשֹלָמיו ִחֵּלל ְבִריתֹו. ָחְלקּו ַמְחָמאֹּת ִפיו ּוֲקָרב ִלבֹו ַרכ

ֹּא ִיֵתן ְלעֹוָלם מֹוט ַלַצִדיק. ְוַאָתה  ְפִתחֹות. ַהְשֵלְך ַעל ה' ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְכֶלָך ל

                                                                                                                                                                      
ָסַער ֹסָעה  לאל גם התפלל -ְלשֹוָנם  ַפַלג ֲאֹדָני ַבַלע .סערה ורוח סועה לרוח שדומה אלה אויבי ממלחמת -מִׁ

 קשרם יתבלבל כך ומתוך, אחת הסכמה להם תהיה שלא, לשונם ויפלג היועצים וחבריו אחיתופל לשון שישחית
י ,' ה אחיתופל עצת את נא ַסֶכל(: לא, טו ב"ש) ואמר דוד שהתפלל מצאנו וכן. ועצתם י כִׁ יתִׁ יב ָחָמס -בלבי -ָראִׁ  ְורִׁ

יר - עלי שמריבים גדול חמס והוא, עלי שנקשרו -  -חֹוֹמֶתיהָ  ַעל ְיסֹוְבֻבהָ  -החמס והריב -ָוַלְיָלה יֹוָמם ירושלים.-ָבעִׁ
 . עלי עצתם ובלילה וביום, לרעה עלי כולם שעצת, וריב חמס כולה מלאה כן, ובריב בחמס מוקפת העיר כאילו

ְרָבּה ְוָעָמל ְוָאֶון ְרָבּה ַהּוֹות  .עלי רע חושבים שהם בתוכה לשוכנים -ְבקִׁ יש  ְולֹא שבר וענין רע, -ְבקִׁ  הם תמיד כיָימִׁ
ְרָמה ֹתְך ֵמְרֹחָבּה : ואמר. עלי ומרמה בתוך מתעסקים  תוך וענין. זה עם זה ְלַדֵבר מתקבצים העיר ברחוב כי -ּומִׁ

. אחד דבר לבו ותוך אחד דבר פיו והנה, לבו בתוך שאין מה בפיו שמראה לפי הלשון בזה ונאמר, מרמה כמו
 כי רואה אני עתה: אמר אלא! ובלבם בפיהם לדוד הרע מראים היו והלא? המקום בזה ומרמה תוך ענין היה ומה

 אותי אוהבים היו אם אבשלום עם נקשרים היו לא זה לולא כי, במרמה כאילו אהבה לי מראים היו עמהם בהיותי
י .באמת י אֹוֵיב לֹא כִׁ י לֹא ְוֶאָשא ְיָחְרֵפנִׁ יל ָעַלי ְמַשְנאִׁ ְגדִׁ ֶמנּו ְוֶאָסֵתר הִׁ  הוא כי, לבדו אחיתופל על לדבר שב עתה -מִׁ

 כי, בנראה אויבי היה לא זה, ואמר. בו שבגד עתה עד הימים כל ויועצו דוד את אוהב והיה היועצים ראש היה
 איך שלומי איש והיה ממנו ונסתר נשמר הייתי ולא בנראה אוהבי שהיה זה אבל, ואסבול אשא יחרפני אויבי אם

 פיהו הגדיל, הגדיל ופירוש. לי ירע שלא ממנו שאסתר, הגדיל עלי משנאי לא כן גם? יחרפני שהוא לסבול אוכל
י ֱאנֹוש ְוַאָתה .רע עלי לדבר  חושב שהייתי כלומר, כערכי אנוש שהיית אתה אבל: אחיתופל כנגד דיבר -ְכֶעְרכִׁ
י  היית וכאילו, אותך מכבד הייתי כן בגדולה כמוני היית כאילו אותך י גדול עלי ושר. גם היית -ַאלּופִׁ  -ּוְמיָֻדעִׁ

י, כלומר  או. לרעהו אדם כבן וסודי דעתי אותך מודיע שהייתי(, ג, לב איוב) ורעיו(, יא, י ב"מ) ומיודעיו: כמו, ֵרעִׁ
 וראש הוא למלך אשר השרים במספר כי, היית ומשרי מאלופי אחד, כלומר, שלי והשר האלוף אלופי פירוש
 ל"ורז. ואביתר בניהו בן יהוידע אחיתופל ואחרי, למלך יועץ ואחיתופל(: לד - לג, כז א"דהי) שכתוב כמו, יועציו
יק ַיְחָדו ֲאֶשר .ומלמדו רבו שהיה, אלופי( ג"מ ו"פ אבות) פירשו  כלומר, הסוד ממתיקים היינו ואתה אני -סֹוד ַנְמתִׁ

 עד בעיני וכשר מתוק סודי היה לא כי, כלומר, הסוד ממתיק הייתי ועמך סודי בדברי עמך מתייעץ שהייתי
ים ְבֵבית . עמך בו ונותן נושא שהייתי  להתפלל אלהים לבית הולכים כשהיינו אףש ...בחבורה -ְבָרֶגש ְנַהֵלְך ֱאֹלהִׁ

 בו שהיה המקום הוא אלהים ובית. בי בגדת ואתה, עמך נקשר הייתי כך כל, אחת בחבורה יחד הולכים היינו
י. הארון , ישיא ופירוש. לרעה דוד על היועצים ועל אחיתופל על, עלימו המות ישיא שזכר אלהים  - ָעֵלימֹו ָמֶות ַישִׁ
ים ְשאֹול ֵיְרדּו ...עליהם לבוא המות יחייב י. ..שימותו עד בחולי ירגישו שלא חיים זהו, פתאום מיתת שימותו, ַחּיִׁ  כִׁ
ְמגּוָרם ָרעֹות ְרָבם בִׁ  במקום ופירושו. במגורם אומרים בקרבם שחושבים הרעות, בקרבם במגורם רעות כי ְבקִׁ

י .דוד על להתייעץ שם שנאספו בירושלים, כלומר, אסיפתם ים ֶאל ֲאנִׁ י' ַוה ֶאְקָרא ֱאֹלהִׁ יֵענִׁ  נאספים רבים הם -יֹושִׁ
ם ָוֹבֶקר ֶעֶרב .מידם יושיעני והוא אלהים אל אקרא יחיד ואני עלי  ובקר, הלילה ותחילת שעבר היום וףבס  -ְוָצֳהַריִׁ

 אמרו וכן, משתנה כשהיום לאל להודות אדם שצריך, התפלה עתי הם ואלה. היום חצי - וצהרים, היום תחילת -
 עתות כל, אמר. משתנה שהיום פעמים שלוש כנגד, ביום פעמים שלוש להתפלל אדם צריך(: ט, סח ר"ב) ל"רז

יָחה -התפלה ְשַמע ְוֶאֱהֶמה ָאשִׁ י ַוּיִׁ  ח"בפת עבר לשון, וישמע: ואמר. קולי ישמע והוא לאל ואהמה אשיחה -קֹולִׁ
י ְבָשלֹום . ָפָדהנפשי בשלום פדה: וכן, נבואה דרך, ו"הוי ֲּקָרב נפשי ואני בשלום -ַנְפשִׁ י  -ממלחמה -מִׁ י לִׁ ים כִׁ  ְבַרבִׁ
י ָהיּו ָמדִׁ , נוספת ת"הבי מפרשים ויש. מהם נפשי פדה והאל מעט במתי ואני עמדי נלחמים היו רבים עם הםכי  -עִׁ
 עמדי שהיו האל מלאכי, כלומר, עמדי היו רבים, רבים שהם י"אעפ לומר רצונו, בלחמי לחמו( ה, ט משלי) ת"כבי

ְשַמע  להרים ובידו בריותיו לכל קדמון שהוא האל -ֶסָלה ֶקֶדם ְוֹיֵשב  -ישמע האל קולי ויכניעם -ְוַיֲעֵנם ֵאל יִׁ
יפֹות ֵאין ֲאֶשר .יכניעם הוא, ולהשפיל  לענין מענין ישתנה לא כי חליפות לו ואין קדם יושב שהוא האל - ָלמֹו ֲחלִׁ

ים. ָשַלח ָיְראּו ְולֹא. בי אויבי ישלטו ולא לי יקיים שיעדני ומה לרצון ומרצון ְשֹלָמיו  ָיָדיו ֱאֹלהִׁ  ידיו שלח אחיתופלבִׁ
ֵלל עמו בשלום שהיה דוד, שלומיו באיש יתֹו שהיה לו עם דוד. ָחְלקּו חִׁ יו  ַמְחָמֹאת ְברִׁ  חלקו מחמאות יותר -פִׁ
 ּוֲקָרב .עמי היה לא לבו אבל לי לשונו היה מחליק עמי מדבר שהיה הטובות כי רואה אני עתה, אמר. פיו אמרי

בֹו ֶשֶמן ְדָבָריו ַרכּו. למלחמה ולבו חלקים דבריו לִׁ חֹות ְוֵהָמה מִׁ  צדיק כל וכנגד עצמו כנגד דוד אמרחרבות. ו -ְפתִׁ
 ְיַכְלְכֶלָך ְוהּוא  כי, יסעדך הוא בו תבטח אם כי אדם מבני תירא ואל, אותך יסבול והוא משאך - ְיָהְבָך' ה ַעל ַהְשֵלְך

ֵתן לֹא יק,  מֹוט ְלעֹוָלם יִׁ ים ְוַאָתה .שימוט לעולם יניחנו לאַלַצדִׁ ֵדם ֱאֹלהִׁ ְבֵאר -לאלה הבוגדים – תֹורִׁ   - ַשַחת לִׁ
 -ממך יראו לא הם כי ימיהם לחצי יגיעו שלא כרת תהיה גופם מיתת וגם. גופם במות נפשם שתאבד לגיהנם

ים ַאְנֵשי ְרָמה ָדמִׁ י ְיֵמיֶהם ֶיֱחצּו לֹא ּומִׁ  .מלכותי ותקים ָיַמי ותמלא מידם שתצילניָבְך,  ֶאְבַטח ַוֲאנִׁ
194
 .נה פרק תהלים 
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ֹּא ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם ַוֲאִני  ֱאֹלִהים תֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַשַחת ַאְנֵשי ָדִמים ּוִמְרָמה ל

 ֶאְבַטח ָבְך.

שלא תקרב עצתו של  -"שלום נפשי מקרב ליפדה בואמרו חז"ל: "

. , אלו סנהדרין שערכו עלי תפלה"כי ברבים היו עמדי" ?אחיתופל, למה

זה אחיתופל וסייעתו, שלא נתחלף יצר הרע  -"אשר אין חליפות למו"

באנשי שלומם,  -"שלח ידיו בשלומיו". "ולא יראו אלהים"מלבם, לפיכך 

רכו דבריו משמן ". יותר מחמאה. "חלל בריתו. חלקו מחמאות פיו"לפיכך 

של אחיתופל פתוחין והכל שומעין לו, וכן הוא  דבריו -"והמה פתיחות

אל אבשלום אבחרה נא שנים עשר אלף איש  ויאמר אחיתופל"אומר 

ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים ]וגו'[  ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה

כיון שראה דוד .  195"ראלזקני יש ויישר הדבר בעיני אבשלום ובעיני כל

אל : אמר לו הקדוש ברוך הוא .שהכל היה עמו, והכל שומעין לו נתיירא

 -"ואתה אלהים תורידם לבאר שחת"... "תתיירא הכל עמו ואני עמך

 ,לא יחצו ימיהם"אלו אחיתופל וסייעתו.  -"אנשי דמים ומרמה"לגיהנם. 

 ."ואני אבטח בך

ֹּא ַרְגַלי ִמֶדִחי ְלִהְתַהֵּלְך ִלְפֵני  ִכי ִהַצְלָת  ודוד ממשיך ומתפלל: ַנְפִשי ִמָמֶות ֲהל

 ֱאֹלִהים ְבאֹור ַהַחִיים.

הלא רגלי "שלא אמות ביד שאול.  -"הצלת נפשי ממות: " 196מדרשוב

 שלא אתחייב בעצתו של אחיתופל. -"מדחי

ממשיך ומתפלל להקב"ה להצילו מאחיתופל ודוד מלכא משיחא 

ֹּא ָׂשמּוָך : ֱאֹלִהים 197ומבקש ֵזִדים ָקמּו ָעַלי ַוֲעַדת ָעִריִצים ִבְקשּו ַנְפִשי ְול

 ְלֶנְגָדם

זה  -"אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי: "198ואמרו חז"ל

. לא נזכרת מה שאמרת לשמואל קום "ולא שמוך לנגדם"דואג ואחיתופל. 

 . 199"משחהו כי זה הוא

                                                           
195
 .ד -א ,יז ,ב שמואל 
196
 .נו מזמור תהלים מדרש 
197
 תהילים מזמור פו. 
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ֹּא ִיְתַיְצבּו 200ודוד אמר ֲעֵלי ָאֶון. ְתַאֵבד : ל הֹוְלִלים ְלֶנֶגד ֵעיֶניָך ָׂשֵנאָת ָכל פֹּ

ְבֵרי ָכָזב ִאיש ָדִמים ּוִמְרָמה ְיָתֵעב ה'.  דֹּ

, אלו "לא יתיצבו הוללים" :202ילקוט שמעוניבו  201בבראשית רבהואיתא 

שלבן מלא הוללות. ד"א אלו שמביאין יללה בעולם. ד"א ערבוביא כמד"א 

זה דואג ואחיתופל שהיתה  -"שנאת כל פועלי און"ולל. לשחוק אמרתי מה

זה דואג  -"תאבד דוברי כזב" ".פעולתן של אמת ועשו אותה של עול

איש "ואחיתופל, דוברי כזב, הן ודבורן. רבי פנחס אומר הם ומדברותם. 

, זה התיר גלוי עריות ושפיכות דמים שנאמר באחיתופל בא "דמים ומרמה

, וכתיב "ואבא עליו והוא יגע ורפה ידים"כתיב אל פלגשי אביך. וש"ד ד

 ."והכיתי את המלך לבדו"

 : ֱאֹלַהי ַפְּלֵטִני ִמַיד ָרָשע ִמַכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ.203ודוד ביקש מהקב"ה

 ".על אחיתופל -על אבשלום. ְמַעֵּול וחומץ -אמר רשעופירש הרד"ק: "

&&&&&& 

 

 כעסו של דוד על דואג ואחיתופל

דברים מאלפים בהבנת  כתב 204בספר תורת המנחה לרבי יעקב סקילי ז"ל 

 :הנושא לאשורו, ואלו דבריו

"מי היו אלו הרעים והמיודעים שלו? מי הוא זה שראוי להיות רע ומיודע  

אלו היו דואג ואחיתופל, כי שניהם היו גדולים  205אמרו רז"ל –למלך דוד? 

כתוב מפורש "ועצת אחיתופל בתורה ובחכמה. אחיתופל הרי העיד עליו ה

אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלקים", היש חכם ונבון 
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 .פו מזמור תהלים מדרש 
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 .יז, יח רבה במדבר 
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 206כזה?!. גם דואג האדומי אמרו עליו שהיה ראש הסנהדרין, וכמו שדרשו

, שהוא כתוב על זה הפסוק 207על פסוק "מה תתהלל ברעה הגבור" וגו'

הדרין, היאך שפתחנו בו, אתה הגבור בתורה וגבור בחכמה וגבור שבסנ

תתהלל ותתעסק ברעה זו שהיא לשון הרע, והלא אתה מתעסק כל היום 

, וזהו שאמר 208בתורה שנקרא חסד אל דכתיב "ותורת חסד על לשונה"

, ואגב אורחיה קמ"ל שהעוסק בתורה הוא עושה 209"חסד אל כל היום"

חסד אל כל היום. אם כן מצינו שגם דואג האדומי היה גבור ועשיר 

, איה סופר, 210שניהם יחד נאמר "איה סופר איה שוקל" וגו' בתורה. ועל

שהיו סופרים כל אותיות שבתורה ואומרים ו"ו דגיחון חציין של אותיות 

של תורה, דרוש דרש חציין של תיבות, והתגלח חציין של פסוקים. איה 

שוקל, שהיו שוקלים כל קלות וחמורות שבתורה. איה סופר את 

, 211ו בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באוירהמגדלים, תלת מאה בעי הו

. הא למדת ששניהם היו 212וכן הוא אומר: "גם ישבו שרים בי נדברו"

גדולים ועצומים בתורה, ומרוב חכמתם ותורתם, לקחם דוד לו כרעים 

אלופים ומיודעים, והיה מתנהג עמהם ביושר לבב ובתמימות כמי 

הבתו, ודואג וכואב על שמתנהג עם אחיו הגדול שהוא חייב בכבודו ובא

צערם וצרתם, וזהו שאמר "ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום 

. ושמא יאמרו כי על רעתם אני מתענה כדי שיכבד חלים וצערם, 213נפשי"

, כלומר יבא לי כל מה שאני 214אם כך הוא "ותפלתי על חיקי תשוב"

ר מתפלל עליהם, עוד הוסיף ואמר: "כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קוד

 .215שחותי"

"ומפני האהבה הרבה שהיה אוהבם, היה מקפיד הרבה על מה שהיו 

מחרפין ומגדפין אותו, כי יותר אדם מקפיד על מה שמספרים עליו אוהביו 

                                                           
206
 .נב פרק תהלים מדרש 
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ורעיו, ולא על אויביו ושונאיו. אחת: כי האויב כשמספר עליו לשון הרע, 

כי לא יתאמת אצל בני אדם כי יאמרו להוציא עליו דבה הוא מתכוין, 

שונא הוא לו מתמול שלשום. ועוד כי ידוע הוא שהשונא כל רעה שהוא 

יכול לעשות לשונאו הוא עושה, ואדם נזהר ונשמר ממנו, והפך זה הוא 

אוהב. וזהו שאמר דוד "כי לא אויב יחרפני ואשא לא משנאי עלי הגדיל 

ואסתר ממנו, ואתה אנוש כערכי אלופי ומיודעי, אשר יחדיו נמתיק סוד 

, כלומר יחד היו לומדים וממתיקים סודות 216אלקים נהלך ברגש" בבית

התורה, והיה להם לישא לו פנים ולכבדו כדרך שהחברים והמיודעים 

עושים, מכבדים זה לזה, והם לא עשו כן אלא הרחיבו עליו פה והאריכו 

לשון להלבין פניו ברבים, ולחרפו ולגדפו ולהכאיב את לבו ולהדאיב את 

 נפשו".

  הוצרך להתייעץ עם חכמי הסנהדרין? דודמדוע  -

והוא ממשיך וכותב: "מה היו אלו החרופין והגדופין? אתה מוצא כי דוד 

לא היה רשאי לדון שום דין בבית דינו עד שהיה נוטל רשות מן הסנהדרין 

ומתיעץ עמהם, ולא כן היו שאר מלכי ישראל ומלכי יהודה. אלא כל מלך 

יה נראה לו, אבל דוד לא היה כן, וזאת היה דן בבית דינו, כפי מה שה

היתה גזרת מלך מלכי המלכים הקב"ה. שכשבא שמואל למשוח את דוד 

וראהו, נזדעזע ונרעד מאד מאשר ראה בו מסימני האבירות ואומץ הלב 

שלא היו נראים בו סימני הרחמנות, ואמר לפני הקב"ה: רבונו של עולם, 

הדין ולא ירחם על ישראל. וזהו וכי זה ימלוך על ישראל, והרי כולו מדת 

. שמואל הוא שאמר כשראוהו 217שאמר "וישלח ויביאהו והוא אדמוני"

והוא אדמוני. אמר לו הקב"ה: אל תירא כי לא יהיה רשאי לדון אלא על 

"והיה אם מעיני  219, כדאיתא218פי הסנהדרין, דכתיב  "עם יפה עינים"

 . 220העדה" וגו'

 הצער של דוד ע"י דואג ואחיתופל -

                                                           
216
 תהילים נה, יג. 
217
 .יב, טז א שמואל 
218
 שם. 
219
 .כד, טו במדבר 
220
 .ח, סג רבה בראשית 



74 
 

מפני שלא היה רשאי לדון אלא על פי סנהדרין, היה צריך לבוא לפניהם "ו

על כל דין ודין. וכשהיה נכנס לשאול על שום דין, מיד היו אומרים לו 

דואג ואחיתופל: בן ישי מה אתה שואל, והיה אומר להם: דין פלוני אני 

שואל. אומרין לו: עד שאתה שואל דין זה, תשאל הבא על אשת איש מה 

, ועל אותה שעה הוא אומר "ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים דינו

, אמר: רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שאם 221ולא ידעתי קרעו ולא דמו"

היו קורעין את בשרי לא היה דמי שותת לארץ, והיה מתבייש מאד ופניו 

, ועל זה היה אומר: "אתה ידעת חרפתי ובשתי 222נופלים לארץ

וגו', "מכל צוררי הייתי  224"גל מעלי חרפה ובוז"וגו',  223וכלמתי"

וגו', "כמים נשפכתי והתפרדו כל עצמותי היה לבי כדונג נמס  225חרפה"

, "ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו", "ואהי כאיש 226בתוך מעי"

 וגו', והרבה כיוצא בזה". 227אשר לא שומע"

ו שהיה טועם "היש אדם סובל מה שהיה סובל דוד, וטועם לענה וראש כמ

דוד?! ועל זה היה אומר "ואני כזית רענן", כשם שהזית מר וסובל נזקים 

יותר משאר אילנות דכמה הרפתקי יועדו עליה ופריו יתן בעתו, כך היה 

, ישבעוהו 228דוד ישתה לעג כמים, ישבע בחרפה, יתנו בברותו ראש

 ".במרורים ירווהו לענה

 מדוע דוד כה סבל מדואג ואחיתופל? -

היאך  ,תאמר מאחר שהיו דואג ואחיתופל חכמים גדולים כל כךואם 

ונשיא "מלאם לבם לעשות כן ולהאריך לשונם על משיח ה', ועוברים על 

, שתהא אימתו עליך. ועוד "שום תשים עליך מלך", ועל "בעמך לא תאור

. ועוד למה האריך להם 229היה להם לירא ממנו, כי חמת מלך מלאכי מות

 ?מיד, וכמו שרגיל לתבוע עלבון הצדיקים והחסידיםהקב"ה ולא הענישם 
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כל זה גורם החטא, שאין אדם שומע חרפה וקללה אלא על ידי חטא,  -

, ומפני החטא שחטא נתנה 230דכתיב "ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה"

 רשות למחבל לחבל, וכי ה' אמר לו לקלל את דוד".

&&&&&& 

 

 האמנם?? -עבודה זרה" ביקש דוד לעבוד"

ֹּאש ֲאֶשר ִיְשַתֲחֶוה ָשם ֵלאֹלִהים ְוִהֵנה ִלְקָראתֹו חּוַשי   ַוְיִהי ָדִוד ָבא ַעד ָהר

ֹּאשֹו  .ָהַאְרִכי ָקרּוַע כָֻּתְנתֹו ַוֲאָדָמה ַעל ר

: "חושי הארכי. ר' יהודה ור' נחמיה ורבנן, חד אמר למה נקרא 231ובמדרש

שעל ידו נתבססה מלכות שמו חושי הארכי, שהיה מארכי דוד, וחד אמר 

 ."בית דוד, ועל ידו נתקנה מלכות בית דוד, וחד אמר על שם עירו נקרא

שנאמר "ויהי דוד  ,"בקש דוד לעבוד עבודה זרה :232אמרו חז"ל בסנהדרין

בא עד הראש אשר ישתחוה שם לאלהים", ואין ראש אלא עבודה זרה, 

חושי הארכי . "והנה לקראתו 233"והוא צלמא רישיה די דהב טב" שנאמר

יאמרו מלך שכמותך " :קרוע כתנתו ואדמה על ראשו", אמר לו לדוד

. אמר לו: מלך שכמותי יהרגנו בנו. מוטב יעבוד עבודה "יעבוד עבודה זרה

אמר: "מאי טעמא קנסיבת יפת  זרה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא".

תואר?". אמר ליה: "יפת תואר רחמנא שרייה". אמר ליה: "לא דרשת 

ין דסמיך ליה  "כי יהיה לאיש בן סורר ומורה", כל הנושא יפת סמוכ

 תואר  יש לו בן סורר ומורה".

ו יחסיד שכמותי הרגו בנו, ויה -ופירש רש"י: יאמרו מלך שכמותי 

ונמצא שם שמים מתחלל  -מתרעמין על מדותיו של הקדוש ברוך הוא 

, ולא ואחלל את השם ואני לבדי -בפרהסיא. מוטב אעבוד עבודה זרה 

חושי הארכי לדוד: הקדוש ברוך הוא  -יחללו ]אותו[ כל העם. אמר ליה 
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לא עביד דינא בלא דינא, שמעמיד בנך להרגך, דאת מאי טעמא נסבת יפת 

, ותפסה דוד 234דאמו של אבשלום מעכה בת תלמי מלך גשור -תואר 

במלחמה, דאין לומר בעבירה באה לו דהא כתיב "רק בדבר אוריה 

 .235החתי"

כיצד יעלה על הדעת שדוד המלך ביקש לעבוד עבודה זרה, אחת מג'  ---

 כיצד נוכל להבין את דברי חז"ל אלו? העבירות החמורות ביותר בתורה?

הסביר שח"ו לא ביקש דוד לעבוד ממש עבודה זרה, אלא רק  236היד רמ"ה

למראית העין, כדי שיאמרו הבריות שראוי הוא לצער הבא עליו ואל 

תיו של הקב"ה, שהרי העובד ע"ז ולא קיבלו עליו יהרהרו אחר מידו

כאלוה, אינו כלום, וזהו שאמר הכתוב "ויהי דוד בא עד הראש אשר 

להים", כלומר שבאמת יעבוד ע"ז? לו היית כאחד העם, -ישתחווה שם לא

יכולת לעשות זאת, כדי להסיר עוון חילול ה' מישראל. אך מלך אתה 

יטעו האנשים ותמצא מכשיל את  ומוחזק לכשר וצדיק ועל ידי מעשיך

 הרבים.

השיב לו דוד: הרי יהרהרו אחר מידותיו של הקב"ה?! השיבו חושי: לא כן 

הוא, משום שכולם יתלו הקלקלה בנישואיך ליפת תואר וכתוצאה מכך 

 237נולד לך בן סורר ומורה, שהרי אבשלם היה בן אשת יפת תואר.

מסביר ש'לעבוד עבודת זרה' הכוונה לעבור להתגורר בחוץ  238המהרש"א

לארץ, שכל הדר בחו"ל נחשב כעובד עבודה זרה, ואלו דבריו: "ר"ל שבקש 

לעבוד עבודת כוכבים דהיינו לילך ולברוח מפני בנו מא"י לחו"ל, דה"ל 

כעובד עבודת כוכבים, כמ"ש דוד בהיותו בורח מפני שאול שאמר "כי 

פח בנחלת ה' ", כדאיתא בסוף כתובות. וא"ל חושי: גרשוני היום מהסת

מלך שכמותך כו'. אף שכבר היית בורח מפני שאול לחו"ל שלא היית 

עדיין מלך ומפני פקוח נפש שלא יהרגך שאול, אבל אתה מלך שכמותך 

כו'. וא"ל מלך שכמותי יהרגנו בנו. מוטב שאברח לחו"ל דהוי כעובד 
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בפרהסיא, וא"ל מ"ט נסבת יפת  עבודת כוכבים ואל יתחלל שם שמים

תואר ויצאת כבר בשבילה לחו"ל וזה הביאך לכך לצאת עוד לחו"ל 

ועבירה גוררת עבירה וא"ל יפת תואר רחמנא שריא לישא אותה ואמרינן 

דמותר לצאת מא"י לחו"ל כדי ללמוד תורה ולישא אשה וא"ל לא דרשת 

ר לצאת מא"י סמוכין כו', וא"כ משום לישא יפת תואר וודאי דלא הות

 לחו"ל, אלא משום מצוה להלחם על אויביך",  עכ"ל.

ועוד מפרשים, מסבירים את הענין על  239ארץ חמדה ובספר המלבי"ם ז"ל

 , וכדלהלן:240פי משל נודע, המובא בספר בן המלך והנזיר

, והגר"א ז"ל )בס' "ביקש איוב להפוך קערה על פיה" :241אמרו חז"ל

טוטו"ד ע"פ משל )שמובא בס' בן המלך המאור הגדול( ביאר מליצה זו ב

לשמש את המלך  בכל מאודושרצה  ,והנזיר( שהיה אוהב גדול למלך

כעס המלך וצוה  .והביא לו קערה עם אוכל. נשפך מעט מהאוכל על המלך

להורגו. מיד הפך האוהב את כל הקערה על פיה ושפכה על המלך. שאלו 

: ואוהב ו?". השיבשפכתי עלי בכוונה את כל תכולת הקערה מדועהמלך: "

אם המלך יהרגני על ששפכתי עליו מרוב אהבתי את המלך. עשיתי כך "

שהמלך אכזר, שאת אוהבו הגדול ביותר  כולם מעט מרק בטעות, יאמרו

הורג על דבר כה פעוט. לכן הפכתי את כל הקערה על פיה, כדי שיאמרו 

 ר". שהמלך הרגני בצדק וביוש

והנמשל  הוא שדוד, שהיה מפורסם למלך צדיק וחסיד שכל דבריו תהלה 

לה' יתברך ורגליו מוליכות אותו מאליהן לבתי כנסיות ובתי מדרשות, 

ניצב  בצרה שאין כדוגמתה בעולם, בה בנו, עצמו ובשרו, חפץ להורגו.  

ואם ח"ו אבשלום יהרגנו, יבואו הבריות להרהר אחר מדותיו של הקב"ה, 

הנה צדיק כה נעלה  נהרג במיתה משונה על ידי בנו, בשר מבשרו ועצם ש
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מעצמיו. לכן, כדי שלא יהיה חילול ה', רצה דוד לעבוד ע"ז ואז יאמרו 

 . 242כולם שמשפטי ה' ישרים והוא נהרג בצדק על יד בנו

אבשלום לדיין דהוי כאילו הקים את וביערות דבש פירש שרצה להעמיד 

 .243אשרה

&&&&&& 

 
                                                           

242
, "מעליהם צלם סר"( ט, יד במדבר) י"וברש: ומוסיף ל"הנ מביא( עא אות וישב פרשת) יוסף ובפרדס 

( א ,טז) בתרא ובבבא, היה גדול צדיק איוב( א ה"ל) מסוטה והוא, עליהם מגין שהיה איוב מתו שבהם כשרים
 שיאמרו שמים שם לחילול דחשש גמור צדיק היה דאיוב ל"הנ י"עפ ל"וי', וכו פיה על קערה להפוך איוב ביקש

 ויצדיקו לחוטא העולם ויחזיקוהו כדת שלא לדבר התחיל, כאלה יסורין גמורים צדיקים על כדין שלא עושה' שה
( הגדול המאור' בס) איתא וכן. ]ל"הנ כמעשה" פיה על קערה להפוך ביקש" במליצה שאומרים וזה, יתברך' לה

 , עכ"ד הפרדס יוסף.([.א ,טז) בתרא דבבא גמרא הך כן שפירש ל"ז א"הגר בשם
 

 :כתב בזה ישוב ע"ד הפלפול, ואלו דבריו (תצא פרשת כי) דוד שלל בספרו ל"ז זיסהיים דוד רבי והגאון
, לומר ואפשר. לדוד חושי בין הפלפול היה מאי ותו, ז"ע לעבוד מבקש דוד היה ו"ח דאיך חדא, רבים הדקדוקים

 כבר והנה. לאלקים שם ישתחוה אשר כתיב הרי, ז"לע להשתחוות שביקש קאמר איך ה"בלא קשה דבאמת
 וכתיב, לכל ידוע היה שלא פי על אף המקדש מקום לדוד ידוע היה כבר כי, וכתב דדוד בזכותו מהפך ק"הרד
 כדאיתא) המקדש בית לראות יכולין היו הזיתים הר ומראש, הראש עד בא ודוד הזיתים במעלה עולה היה

 ואשר(, היכל של פתחו כנגד ורואה המשחה הר בראש עומד הפרה השורף שהכהן[ ד, ב מדות( ]פרה) במסכת
 .ש"ע, המקדש מקום נגד להשתחוות לאלקים היה דוד בוונת באמת כי הכוונה לאלקים שם ישתחוה
 והקשו. ז"ע שם שיש דע נשאה וגבעה גבוה הר מוצא שאתה מקום כל[ א, מה] ז"בע דאיתא, לומר עוד ואפשר

 נביא פ"דע ותירצו, ז"לע חששו ולא המוריה הר על ק"ביהמ נבנה איך כ"דא, הירושלמי בשם[ כל ה"ד] התוספות
 שקדושה כיון איסור בה תפסי לא ז"ע שם שיש פי על אף או, ז"ע שם יש שלא ידעו נביא י"דע שפירשו ויש. היה

 הר לראש לילך רגיל היה ולכן, זה כל ידע הוה דוד פ"ועכ. העולם ממנו שהושתת שתיה אבן ששם קדמה
 אשר" וזה. ז"לע משתחוה ו"שח יחשדוהו שלא זה עשה בצנעה אך, המקדש נגד שם להשתחוות הזיתים

 לעשות דוד כוונת היתה עם ברוב שהיה עתה אבל, בצנעה שם להשתחוות תמיד שרגיל", לאלקים שם ישתחוה
 כ"אח שאמר הטעם מפני, ז"ע כנגד משתחוה ו"שח שיחשדוהו כדי המקדש מקום נגד להשתחוות כמנהגו
: אמר, ז"ע שם שיש המוריה הר נגד משתחוה ו"שח וחשב, המקדש מקום שכאן מזה ידע לא חושי אמנם. לחושי

 כמו דוד אלקי אמרינן לא מה מפני ה"להקב דוד דאמר[ שם] בסנהדרין דאיתא?", ז"לע ישתחוה שכמותך מלך"
 ואמר. ונסני' ה בחנני[ ב, כו תהלים] דוד אמר, בנסיון עמדו הם הוא ברוך הקדוש ואמר, האבות על שאומרים

 כפייה עבדא יאמרו שלא אלא, כייפנא הוה ליצרי למכפייה בעינא הוה דאילו לפניך וידוע גלוי דוד דאמר שם
 של שנפשו[ ב, יא חגיגה] בגמרא דאמרינן, בעריות אפילו בנסיון לעמוד יכול היה בעצמו דדוד נמצא. למאריה

 איך, בנסיון לעמוד ויכול ונסני בחנני שאמר שכמותך מלך וזה. כך כל חימוד דאינו ז"בע ש"וכ, מחמדתם אדם
 בגמרא דמקשה הא על תירץ[ יב דרוש] דרכים דבפרשת, בנו יהרגו שכמותי מלך דוד לו והשיב. ז"ע יעבוד

 זה על שמח דוד דבאמת, ליה מיבעי קינה[ א, ג תהלים] בנו אבשלום מפני בברחו לדוד מזמור[ ב, ז] דברכות
 לגדולה דהעולה[ א, יד סנהדרין] ל"וקיימ, לגדולה עולה נמצא כשיחזור כ"ואח המלכות מן ונדחה לברוח שהוצרך

 שיתכפר כדי זאת נעשה כך שמשום יאמרו כי, השם חילול ליכא יהרגנו לא אם נמצא. עוונותיו כל על לו מוחלין
 בעון שיתלו מוטב כ"וא, גדול השם חילול איכא בודאי כ"וא, הכי למימר ליכא יהרגנו אם אבל, שבע בת עון לו
 .ז"ע
 דאמרינן אהא כתב פענח בצפנת ט"דמהרי'". וכו סמוכין דרשת לא ט"מ ל"א', וכו תואר יפת נסבת ט"מ ל"א"

 למלחמת היוצא דכל, אוריה בחיי אפילו לקוחין בה לך דיש הכוונה, בה לך יש ליקוחין לקחת[ א"ע] ו"נ דף בשבת
 בה לך יש לקוחין לומר אפשר דאי(. גט אינו כזה דגט אחיתופל כסברת ולא) לאשתו כותב כריתות גט דוד בית
 והנה, לאוין בחייבי תופסין דקידושין, קדושין תופסין היו לו אסורה שהיתה פ"דאע פשיטא דזה, כשנשאה כ"אח
 האחת נשים שתי לאיש תהיינה מכי[ א"ע] ח"ס דף בקידושין הגמרא יליף לאוין בחייבי תופסין דקידושין זה

 .תהיינה כי רחמנא ואמר, לאוין חייבי היינו ושנואה, שנואה והאחת אהובה
 לכפר כן דנעשה השם חילול ליכא יהרגוך לא דאילו שאמרת מה חדא, בשתים צדקת לא לדוד חושי שאמר וזה
 כשבא שנשאה קודם כ"בע מיירי וזה, בה לך יש לקוחין מלקחת כדמוכח חטא כאן דאין, ליתא שבע בת עון על

 שאמר וזה. ומורה סורר בן נעשה אבל אמת, שריא תואר דיפת שאמרת מה וגם. פשיטא כ"לאח דאילו עליה
 וגם, קידושין תפסי לאוין דחייבי דמוכח תהיינה דכי הסמוכה הפרשה כלומר", סמוכין דרשת לא טעמא מאי"

 אביו, עכ"ד. נגד ומורה סורר תואר יפת שבן כלל השם חילול וליכא ומורה סורר נעשה דהבן כמשמעו סמוכין
243
 ועי' ערוך לנר, סנהדרין שם, ביאור ארוך בענין. 
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 שליחות חושי הארכי להפר את עצת אחיתופל

ֹּאֶמר לֹו ָדִוד ִאם ָעַבְרָת ִאִתי ְוָהִיָת ָעַלי ְלַמָשא ים נמצאים איתי כעת, . שרבַוי

תף בצערי ובדאגתי, אך אתה תוכל לסייע לי יותר אם תשב בעיר תלהש

 .244ותצטרף אל אבשלום

ַעְבְדָך ֲאִני ַהֶמֶלְך ֶאְהֶיה ֶעֶבד ָאִביָך ַוֲאִני ְוִאם ָהִעיר ָתשּוב ְוָאַמְרָת ְלַאְבָשלֹום 

 .ֵמָאז ְוַעָתה ַוֲאִני ַעְבֶדָך ְוֵהַפְרָתה ִלי ֵאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹּפל

אבשלום רצה למלוך במקום אביו, אך היו לו שתי אפשרויות כיצד לעלות 

על כס המלוכה. האפשרות הראשונה היא להושיב את אביו בכבוד מלכים 

יח לו לחיות בנחת עד זקנה ושיבה, בעוד שאבשלום עצמו ימלוך ולהנ

תחתיו, והאפשרות השניה היא להרוג את אביו, מחשש שמא ישוב אביו 

 וימרוד בו.

ואכן, אבשלום עצמו רצה למלוך בכל מחיר, אך לא הוכרע בלבבו האם 

עליו למלוך ביד חזקה ולרצוח את אביו מולידו ובכך להיות לחרפה על 

אביו מחד, אך מאידך, לשמור על מלכתו ללא חשש שאביו  שרצח את

ישוב ויטלנה ממנו. או לנצח את אביו, לקחת ממנו את שרביט המלוכה, 

 אך להניחו לנפשו בביתו ובמעלתו כל חייו.

אבשלום רצה להשאיר את אביו בחיים, אך חשש שכדי להשאיר בידיו את 

 המלוכה, לא תישאר בידו הברירה ועליו להורגו.

וד המלך ע"ה ידע שאבשלום ינוע ויפסח על שני הסעיפים ויתייעץ עם ד

יועציו, כדי שיכריעו לו האם להשאיר את דוד בחיים או לרוצחו נפש. דוד 

ידע אל נכון שאחיתופל יבחר באפשרות השניה, מפני איבתו לדוד על 

מעשה בת שבע נכדתו וגם משום שאחיתופל יפחד שאם דוד ישלים עם 

ב לאחיתופל גמולו בראשו ויהרגנו כדין מורד במלכות, ולכן אבשלום, ישי

שלח דוד את חושי הארכי, שהיה גם הוא מיועצי אבשלום, כדי להפר את 

 עצת אחיתופל להרוג את דוד ולאפשר לחושי להשלים ביניהם.

                                                           
244
 רד"ק. 
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ודוד הורה לחושי לבוא בפני אבשלום כאוהבו של דוד וכאוהבו של 

ת שאוהב הוא את דוד המלך, מכל אבשלום גם יחד, ויאמר לו שלמרו

יחזק הוא את ידיו, ומן  -מקום מכיון שרואה הוא שהצדק עם אבשלום

הראוי והטוב לשניהם ולטובת כלל ישראל שאבשלום ימלוך, כי כבר 

אפסו כוחותיו מלשפוט ולהנהיג עם העם, ואבשלום הוא בנו המובחר 

לוך מבלי ביותר וגם העם נוהה אחריו. ובכך יטה את לב אבשלום למ

 להרוג את דוד אביו.

 -מר לאבשלום: "עבדך אני המלך אהיה עבד אביך"ווכך אמר לו דוד ל

תאמר לו שעבדו אתה ורוצה במלכותו, אך יחד עם זה אהיה גם עבד 

אביך בכבודו, אך אביך, כשאשכנע גם את אביך להסכים למלכותך וישב 

ֲאִני ַעְבֶדָך", שאל וחושי יוסיף ויאמר, בעצת דוד: "וַ  ללא כהונת המלוכה.

תחשוב שלא באתי אליך אך ורק כדי להיות "עבדך ועבד אביך" יחדיו, 

שיניח אביך בידך את המלוכה, אשוב אל כואם לא אצליח לעשות זאת, 

אביך. אלא שבכל אופן אני עבדך לבד, אחר שנבחרת מכל ישראל 

ֲאִחיתֶֹּפל". שכשתשוב .  ובכך, אמר דוד, "ְוֵהַפְרָתה ִלי ֵאת ֲעַצת 245למלוכה

לירושלים ותאמר לאבשלום כדברים האלה, תבוא לי מכך תועלת רבה, כי 

אז תוכל להפר לטובתי את עצת אחיתופל, שיבטח בך ותהיה גם אתה 

 .246מאנשי עצתו

ֲהִנים ְוָהָיה ָכל ַהָדָבר ֲאֶשר ִתְשַמע ִמֵבית  ַוֲהלֹוא ִעְמָך ָשם ָצדֹוק ְוֶאְבָיָתר ַהכֹּ

ִהֵנה ָשם ִעָמם ְשֵני ְבֵניֶהם ֲאִחיַמַעץ . ֶמֶלְך ַתִגיד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְבָיָתר ַהכֲֹּהִניםהַ 

וגם  .ְלָצדֹוק ִויהֹוָנָתן ְלֶאְבָיָתר ּוְשַלְחֶתם ְבָיָדם ֵאַלי ָכל ָדָבר ֲאֶשר ִתְשָמעּו

 247הכהנים ירגלו אחר אבשלום ואנשיו וידווחו לי על תוכניותיהם

ֹּא חּוַשי ֵרֶעה ָדִודוַ  ֹּא ְירּוָשָלִם -248אוהבו ורעו של דוד -ָיב  .ָהִעיר ְוַאְבָשֹלם ָיב

&&&&&& 

 
                                                           

245
 מלבי"ם ושאר מפרשים. וראה באברבנאל. 
246
 מצודות. 
247
 מלבי"ם. 
248
 דדוד שושבינא :תרגומווכרד"ק.  
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 סיבת מרידת אבשלום

האברבנאל עמד באריכות על הסיבות שהביאו את אבשלום למרוד באביו, 

לפי  -וביאר שאבשלום רצה למלוך בחיי אביו משתי סבות. סיבה ראשונה

שידע שאביו שונאו על הריגת אמנון, וחשב בלבו שאבשלום לא התעורר 

להמית את אמנון אחיו רק בגלל ענין תמר, כי אם גם בהיותו אחיו הגדול 

ו משפט המלוכה, והרגו כדי שלא ימלוך אמנון תחת אביו והוא ממנו ול

ימלוך, כי הוא אחריו הגדול מאחיו, ומפני זה נתווספה שנאת דוד 

אבשלום. ואולי בת שבע היתה גם כן מפתה אותו בזה, עד שנשבע דוד ל

שלא ימלוך אבשלום אחריו, אחרי שהרג את אמנון אחיו לירש את 

, וכבר גלתה זה בת שבע בדברה אל דוד, מלכותו וששלמה ימלוך תחתיו

 249"אתה נשבעת ביי' אלקיך לאמתך כי שלמה בנך ימלוך אחרי" באמרה

וגו'. ואין ספק שהשבועה הזאת היתה בזמן נזיפת אבשלום, כי הסיר 

ממנו ההמלכה, כאומר הרצחת וגם תירש את אמנון? ואחר שהסכים שלא 

יעדו שנתן הנביא  תהיה ההמלכה בבן הגדול ראה לתתה לשלמה, לפי

כבר נולד אדוניה ושאר הבנים גם כן, ולכן  רישהבן שיוליד יקום אחריו וה

אבשלום לדע נונשבע שימלוך שלמה שנולד אחרי היעוד ההוא בסמוך. וכש

על שבועת אביו וכוונתו להמליך את שלמה, חשש אולי בימיו ימליכהו 

 ה תעשה? (, ואחרי המלכתו מי יאמר אליו מלבסוף )כמו שאכן עשה

לכן התעורר אבשלום למלוך בחיי אביו, והיה בדעתו שדוד אביו ישב 

בביתו ובמעלתו כל ימי חייו, עם היותו הוא מולך ומנהיג את הארץ 

 במקומו. 

היא שאבשלום ראה את אביו זקן וחלש שהיה כבר קרוב  השניההסיבה 

לשבעים שנה ולא יוכל לשפוט את ישראל, ואבשלום היה קרוב לארבעים 

"בן ארבעים לבינה", ומפני זה  250שנה במובחר מהשנים, וכאמרם ז"ל

היה אבשלום ראוי והגון להנהיג את ישראל ולשפוט את העם והמלך ישב 

כבר נרמזה הטענה הזאת במה שאמר על המטה לזקנתו ולחולשתו, ו

                                                           
249
 .יז, א, א מלכים 
250
 .כא, ה אבות מסכת 
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, והקדים הכתוב זה להגיד שזה גם כן 251הכתוב "ויהי מקץ ארבעים שנה"

וך, ממה שהניע את אבשלום, ר"ל זקנת אביו והכנת עצמו להתעורר למל

בניהם בחיים לזקנתם את המליכו ש רביםובספר מלכים מצינו מלכים 

בהתחלת כוונת ולהסיר ספק וקטטות אחיהם. הנה זאת היתה אם כן 

אבשלום ותכליתו אצלי, לא להרוג את אביו ולא להסירו ממעלתו, כי אם 

בראות את דוד אביו זקן בא בימים ואבשלום בן ארבעים שנה בחור מעם 

יפה תואר ויפה מראה ומזרע המלוכה מצד אמו בן מעכה בת תלמי מלך 

ו כוונת אביבה תגשור והיו לו כבר שלשה בנים, ושלמה נער ורך והי

נמלך אבשלום בחייו כדי להשאר במקומו אחר מותו, והיה  לכךלהמליכו, 

למי "רצונו לעבדו כל ימיו במעלתו, והנה יורה על זה דברי חושי שאמר לו 

. ואמנם כוונת ישראל בדבר הזה לא היתה וגו' "אעבוד הלא לפני בנו

להרוג את דוד ולא להסירו מהמלוכה, כי אם להמליך את אבשלום בחייו 

שלא ימלוך בן אחר תחתיו, ואולי שנתגלה אצלם כבר ענין בת שבע ו

והריגת אוריה החתי וירע הדבר בעיניהם ששלמה בן בת שבע ימלוך אחרי 

דוד, בהיותו נולד בחטא אצלם ולדעתם, ורצו שימלוך אבשלום ולא בן 

אחר להיותו הגדול מאחיו ולהיותו יפה תואר ויפה מראה ומינו נאה 

שלם השנים בן ארבעים שנה, והיה שלמה אז בן תשעה לאדנות והיותו 

שנים ולזה היה קטן בעיניהם בזוי הוא מאד ולא היה הגון למלכות מצד 

בה בנטות יואב אחרי אדניהו, ובחרו להמליך את אבשלום יאמו, והיא הס

כי הוא היה ראוי אליו מכל הצדדים ולהיותו גם כן אוהב משפט, כמו 

, וחשבו שלא יפשעו בזה נגד דוד ולא "רץמי ישימני שופט בא"שאמר 

ימרדו בו אחרי היותם ממליכים הגדול מבניו מעכשיו ולאחר מיתתו, זו 

, היתה בלי ספק כוונת העם בראשונה כאשר התעורר אבשלום למלוך

 עכתו"ד האברבנאל.

 

                                                           
251
, שנה מחמשים יותר עליו עברו שכבר לפי שאול המלכת התחלת על זה שיפורש אפשר שאי כתבתי וכבר 

 שנה שלשים בן היה והוא שנמלך שנה מארבעים בקירוב שהיו דוד למלכות הם האלה שנה הארבעים אבל
 אבשלום שנות על אמר שנה הארבעים גם .מאד וחלש זקן והיה שנה לשבעים קרוב אז שהיה לך הרי, במלכו
 בינה אמרי להבין הראויים השנים והם, שנה לארבעים קרוב אז כן אם והיה אביו מלכות בתחלת בחברון שנולד
 על, הרביעי בעשר ל"ר, שנה ארבעים מקץ ויהי אמר בדיוק שנה ארבעים היו שלא ולפי. במלחמה ולבוא לצאת

 בשנה אם כי בסופם שנים השבעה בתכלית פירושו שאין, שמטה תעשה שנים שבע מקץ'( א ו"ט דברים) דרך
 .השביעית



83 
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 ציבא העבד

ֹּאש הזיתים, בעודו דוד המשיך בדרכו ממעלה הר  -ְוָדִוד ָעַבר ְמַעט ֵמָהר

נפרד ממקום המקדש, כאדם הלוקח רשות מאוהבו לעוזבו ולגלות למקום 

ִשים ַוֲעֵליֶהם  -252רחוק ִרים ֲחבֻּ ְוִהֵנה ִציָבא ַנַער ְמִפיבֶֹּשת ִלְקָראתֹו ְוֶצֶמד ֲחמֹּ

פירות יבשים אלו היו פירות  -ָמאַתִים ֶלֶחם ּוֵמָאה ִצמּוִקים ּוֵמָאה ַקִיץ

ִין. דוד ואנשיו הלכו במדבר, רעבים וצמאים, והמזון ְוֵנֶבל יָ  -253קיץ

 והשתייה שהעניק להם ציבא היו להם כמים קרים על נפש עייפה.

ֹּאֶמר ִציָבא ַהֲחמֹוִרים ְלֵבית ַהֶמֶלְך  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ִציָבא ָמה ֵאֶּלה ָּלְך ַוי ַוי

 ִין ִלְשתֹות ַהָיֵעף ַבִמְדָבר. ִלְרכֹּב ְוַהֶּלֶחם ְוַהַקִיץ ֶלֱאכֹול ַהְנָעִרים ְוַהיַ 

ֹּאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶמֶלְך ִהֵנה יֹוֵשב ִבירּוָשַלִם ִכי  ֶניָך ַוי ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְוַאֵיה ֶבן ֲאדֹּ ַוי

ָאַמר ַהיֹום ָיִשיבּו ִלי ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֵאת ַמְמְלכּות ָאִבי. לא נמצא איש מכל 

מלך סוס כדי לרכוב עליו וצידה לדרך, לאחר עשירי ירושלים שיוביל ל

שהבורחים מהרו לברוח, והנשארים בעיר חששו להראות שהם אוהבי דוד 

ותומכים בו. אך ציבא העבד המלשין על אדוניו, חשב להפיל את אדונו 

ולהצליח במעשיו בכל מקרה. לדוד אמר שהוא זה שהעניק לו את מתנתו, 

וניו שלח אותו וצווהו להוביל לדוד ואילו לאבשלום יכול היה לומר שאד

את החמורים והלחם. דוד חשב בתחלה שציבא הביא את מנחתו בפקודת 

אדוניו, והתפלא כיצד מפיבושת לא חשש להשאר בירושלים אחר ששלח 

אליו תשורה שכזאת, שהרי כשהדבר יוודע לאבשלום יהרגנו, והשיב ציבא 

בירושלים. ומדוע  ת יושבשהוא עצמו הביא את המתנה ואילו מפיבוש

לא הצטרף אל אבשלום מחד ולא הצטרף לדוד מאידך? משום  ושתמפיב
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שמפיבושת סבור שאחר שיהרוג אבשלום את אביו, ידונו אותו הסנהדרין 

 .254כבן סורר ומורה, ותשוב המלכות לבית שאול

ֹּאֶמר צִ  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ְלִצָבא ִהֵנה ְלָך כֹּל ֲאֶשר ִלְמִפיבֶֹּשת ַוי יָבא ִהְשַתֲחֵויִתי ַוי

ִני ַהֶמֶלְך.  ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאדֹּ

ציבא, מבלי לברר  י: קיבל דוד לשון הרע, בכך שהאמין לדבר255ואמר רב

האם אכן צדקו דבריו, ואילו שמואל אמר שלא קיבל דוד לשון הרע, אך 

דברים הניכרים ראה במפיבושת, שכשנהרג אבשלום וחזר דוד למלכותו 

בושת לפניו, מספר עליו הכתוב, כפי שנראה בהמשך, שמפיבושת ובא מפי

ד סבר שניכר שציבא דיבר אמת לא עשה רגליו ולא עשה שפמו, ודו

שת אכן הצטער על שדוד חזר ולא קישט עצמו, ועוד, היה מצפה וביומפ

שכשיושיבוהו במלכות יתנאה ויסתפר, לכך לא קבל דבריו, ואמר לו 

והוא השיבו קשה: אין לי לצעוק אלא על , "אתה וציבא תחלקו השדה"

הנה, שמצטער על שובו, ואם לא שראה בו דברים  -מי שהביאך הלום 

הניכרים היה חוזר ממה שאמר "הנה לך כל אשר למפיבושת", ולמרות 

אין זו  -שמיהר ואמר לציבא מתחלה "הנה לך כל אשר למפיבושת" 

יה שאין מתנתו מתנה, קבלה, כי כל זמן שלא היה דוד שב למלכותו יודע ה

ולא אמר לו אלא על תנאי, אם יראה שישנה אמת בדברי ציבא, יקבל את 

 . 256רכושו של מפיבושת

ואמרו חכמים שדוד המלך נענש מיד על כך שקיבל את דברי ציבא ושמעי 

 יצא לקללו.

, שהיתה עיר מבני 257סמוך לעיר בחורים -ּוָבא ַהֶמֶלְך ָדִוד ַעד ַבחּוִרים

ודוד הגיע לעיר זו מבלי משים, למרות  258הנקראת בשם עלמתבנימין, 

שהיתה זאת עיר של תושבי שבט בנימין, שאהבו את שאול המלך וכעסו 

ְוִהֵנה ִמָשם ִאיש יֹוֵצא ִמִמְשַפַחת ֵבית ָשאּול ּוְשמֹו ִשְמִעי ֶבן ֵגָרא יֵֹּצא  -על דוד

 ָיצֹוא ּוְמַקֵּלל.
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לם ידור אדם במקום רבו, שכל זמן ששמעי בן ונאמר בברכות )ח, א( לעו

גרא קיים לא נשא שלמה את בת פרעה, וכתב הרמ"ה שמכאן ששמעי בן 

, ובזוהר 259גרא היה גדול בתורה משלמה המלך, שהיה החכם מכל אדם

 262ובעל הטורים 261כתב ששמעי היה תלמיד חכם מופלג, ורש"י  260הקדוש

 כתבו ששמעי  היה ראש לסנהדרין.  

ל ָבֲאָבִנים ֶאת ָדִוד ְוֶאת ָכל ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ָדִוד ְוָכל ָהָעם ְוָכל ַהִגבִֹּרים ַוְיַסֵק 

ֹּאלֹו. השליך אבנים על ההולכים ליד ימינו ושמאלו של -ִמיִמינֹו ּוִמְשמ

ְוכֹּה ָאַמר ִשְמִעי ְבַקְללֹו: "ֵצא ֵצא ִאיש ַהָדִמים ְוִאיש ַהְבִלָיַעל".  -263דוד

עק על דוד: "צא ממלכותך, אתה האיש השופך דמים, שבעצתך שמעי צ

. או שבכוונתו 265וחייב אתה מיתה על הריגתם" 264נהרג איש בושת ואבנר

 .266שייצא מירושלים -היתה לומר לדוד ש"צא"

ַתְחָתיו ַוִיֵתן ה'  -267מעצמך -ֵהִשיב ָעֶליָך ה' ָכל ְדֵמי ֵבית ָשאּול ֲאֶשר ָמַלְכָת 

ּוָכה ְבַיד ַאְבָשלֹום ְבֶנָך ְוִהְנָך ְבָרָעֶתָך ִכי ִאיש ָדִמים ָאָתה. שמעי ֶאת ַהְמל

האשים את דוד במיתת שאול ושלושת בניו, שבגללו נהרגו  נוב עיר 

שעגלת הצב של בת  268הכהנים ובשל כך נהרגו שאול ובניו. ואמרו חז"ל

אחריו עד חרמה, שבע הלכה עם דוד ושמעי הוכיחו שגם כעת, כשבנו רודף 

לא שלט ברוחו ולקח איתו את בת שבע. ואמר לדוד: "כמו שהיה בית 

שאול בית הדמים שנהרג הוא וזרעו, כן השיב ה' זאת עליך לבד, שאתה 

לא כן  גרוע ממנו בשלשה ענינים: "ויתן ה' את המלוכה", שזה ע"י ה',

ים שהוא "ביד אבשלום בנך", לכליון עינמלכות שאול שלקחת בזרוע. 

ודאבון נפש שהקים עליך רעה מביתך. "והנה ברעתך", כי שאול לא ראה 
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את רעתו בחייו, ואילו אתה רואה הרעה הבאה עליך בחייך, וזה מצד 

 .269שאיש דמים אתה"

ששמעי קילל את דוד בקללה נמרצ"ת, הם ראשי התיבות  270ואמרו חז"ל

". ושמעי של  "נואף הוא, מואבי הוא, רוצח הוא, צורר הוא, תועבה הוא

חטא נגד דוד במחשבה, בדיבור ובמעשה. יצא וקיללו וסקלו באבנים, 

ומרוב כעסו על דוד לא שת את ליבו לגבורים שסביב לדוד, שהיה בכוחם 

 . 271להורגו מיד

ואמנם לאמיתם של דברים, טעה שמעי בכל טענותיו, וכבר נפסקה 

ההלכה ש'מואבי' ולא מואבית, ודוד היה ראוי לבוא בקהל ה', ואמרו 

אינו אלא טועה, ודוד לא  -חז"ל גבי מעשה בת שבע, שכל האומר דוד חטא

 היה אשם בהריגתם של שאול ובניו. 

ֹּאֶמר ֲאִביַשי ֶבן ְצרּוָיה ֶאל  ִני ַוי ַהֶמֶלְך ָלָמה ְיַקֵּלל ַהֶכֶלב ַהֵמת ַהֶזה ֶאת ֲאדֹּ

ֹּאשֹו. אבישי רצה להרוג את שמעי על  ַהֶמֶלְך ֶאְעְבָרה ָנא ְוָאִסיָרה ֶאת ר

קללתו ולא על זריקת האבנים, משום שהנזק שבקללה גדול יותר 

 . 272ממעשהו

  ראוי להשליכו לכלבים -החוטא בלשון הרע 

כלב, למרות שהיה ראש הסנהדרין ותלמיד חכם  קראהו בשםאבישי 

מופלג, אך כיון שדיבר על דוד בחוצפה ובא אליו בעלילות דברים, בודאי 

שאנוי הוא בפני הקב"ה וראוי להשליכו לכלבים כדין המספר לשון 

 .273הרע

 היו אמוריםשל שמעי בן גרא לא  ומעלותיו הרמות עליונו התורתית

 החמור של לשון הרע. חטא הוא בחטאכאשר  ,לעמוד לו
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 הרע לשון המקבל וכל הרע לשון המספר כל" :274ואמרו חז"ל הקדושים

 לכלב" שנאמר ,לכלבים להשליכו ראוי בחבירו שקר עדות המעיד וכל

 לא ביה וקרי ,276"שוא שמע תשא לא" בתריה וכתיב 275"אתו תשלכון

 הרע לשון המספר שכל דבר של טעמוש 277וביאר הכלי יקר ".תשיא

 278. והחפץ חיים בספרו שמירת הלשוןבלשונו וחורץ המנבח ככלב נדמה

 מיןה ממדרגתיצא  זה ידי על ,להרע בלשונו משתמשהשמסביר 

 שכתב כמוהוא  בדבר והטעם. מכלב יותר גרוע שהוא עד, אנושיה

 מלהחריץ הצורך בעת עצמן את שומרים הכלביםש, מפראג ל"המהר

, מזה יצרו את להעציר יוכל לא, ודעת בינה' ה לו חלק אשר, והוא. לשונם

 .ממנו גרוע הוא כן על

 מיתתו אחר להשליכו ראוי, שביאר ש"279נוקבים הם דברי המאירי

 להקרא ראוי ואינו, העצמית האדם בצורת אינו בזה כיוצא שכל, לכלבים

 כתב העונש ובטעם. ל"עכ, נדמה כבהמות נמשל, המות אחר אדם

 ,בריה כל שכר מקפח הוא ברוך הקדוש שאין לפי דהוא, 280א"מהרשה

 כלב שאפילו, "לשונו כלב יחרץ לא ישראל בני ולכל" נאמר 281ובשמות

 בחברו לדבר לשונו החורץ האיש וזה, לשונו יחרץ לא דעת בן שאינו הזה

 .ל"עכ, "לכלבים להשליכו ראוי', וכו ישראל

כמה מריבות משפחתיות, בין אב לבנו ובין האחים, ניתן היה לחסוך ---

 *ידי מיעוט לשון הרע והעברת רכילויות משפחתיות זה לזה!! על

***** 

 ענוותנותו וותרנותו של דוד 
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ָיה כֹּה ְיַקֵּלל  ִכי ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל ֶאת ָדִוד  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ַמה ִּלי ְוָלֶכם ְבֵני ְצרֻּ ַוי

ֹּאַמר ַמדּוַע ָעִׂשיָתה ֵכן.   ּוִמי י

י ולכם מקללתו, האם תדמו אותה דוד טען לאבישי: "מה איכפת ל

לקללת צדיק שתבא חס ושלום?! מה נדבק לנו מקללתו?!, ואם משום 

שאסור למלך למחול על כבודו, אולי ה' ירחם עלי לכפר על אשמותי על 

: וממה נפשך, אם 282ידי שאצטער, וכך תנוכה צרתי אשר אני בתוכה

חברו בדבר שכולם שמעי קיללני מעצמו, יכול הוא לקללני, כי המבזה את 

יודעים שאינו נכון, לא ייחשב לכלימה, והרי כולם יודעים שלא הרגתי את 

אבנר ואיש בושת, ואם הקב"ה שלחו לקללני, אם כן בודאי לא ניתן לבוא 

 .283אליו בטענות

ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל ֲאִביַשי ְוֶאל ָכל ֲעָבָדיו דוד חיזק את טענתו שהקב"ה שלח  -ַוי

באומרו: ִהֵנה ְבִני ֲאֶשר ָיָצא ִמֵמַעי ְמַבֵקש ֶאת ַנְפִשי ְוַאף את שמעי לקללו, 

ִכי ַעָתה ֶבן ַהְיִמיִני ַהִנחּו לֹו ִויַקֵּלל ִכי ָאַמר לֹו ה'. ואם תשאלו: הרי גם אם 

שמעי היה שליח ההשגחה לקלל את דוד, מכל מקום לכל אדם ישנה 

: "הלא תראו כי בני אשר יצא בחירה ועליו להיענש על כך, אשיב לכם כך

. והנה מטבעו של הבן לאהוב את אביו ולא לרצות "ממעי מבקש את נפשי

להרגו, ובכל זאת רואים אתם כי הפליא ה' בענשי, עד שלא רק שביטל את 

הבחירה האנושית, אלא גם עשה דבר שהוא נגד הטבע, כשבני אבשלום 

אני בע, בקללו אותי כשרודף אחרי. ואילו שמעי עשה דבר שאינו מנוגד לט

והוא ממשפחת שאול המלך, ֶבן ַהְיִמיִני  רדוף ושאנוי, וגם משום שהוא

 . 284שונאי

ְוֵהִשיב ה' ִלי טֹוָבה ַתַחת  -286או בעניני 285בדמעות עיני -אּוַלי ִיְרֶאה ה' ְבֵעיִני

נתן הנביא שכך ִקְלָלתֹו ַהיֹום ַהֶזה. שעל מעשה אבשלום, כבר הבטיחו 

שישיג ממנו טוב וחסד, כי מטרת מרד אבשלום הוא אין לצפות יהיה, ו

לכפר על מעשה בת שבע. אך עלבונו של שמעי לא נכלל בצו הנביא, ועל כך 
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יתכן והקב"ה ייטיב עמו בעתיד, בהיותם יסורים של אהבה, וכדברי 

הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים  287חז"ל

"ואהביו כצאת השמש  288ם, עליהם נאמרמאהבה ושמחים ביסורי

 .289בגבורתו"

: "נזהר דוד כשאמר לו אבישי "התחת זאת לא 290כתב רבינו העקידה

יומת שמעי", והשיב: "מה לי ולכם בני צרויה כי תהיו לי היום לשטן. 

היום יומת איש בישראל" וכו' )שם יט, כב כג(. אמר כי סכלות גדולה 

ות על שום אדם בזמן שהכל תלוי לעורר דברי ריבות גדולות או קטנ

  .291בו"

**** 

 קבלת היסורים באהבה 

דוד מלך ישראל לוקה בכפליים. אבשלום בנו, עצם מעצמיו ובשר 

מבשרו, מורד בו, גורם לו לנוע ולנוד הרחק מארמון מלכותו, נרדף ומוכה. 

וכעת גם שמעי, שהיה גברא רבה וראש הסנהדרין, מקללו בקללות 

באבנים, כביכול דוד אחד הריקים הוא, ואילו דוד מצדיק נמרצות וסוקלו 

עליו את הדין באהבה גדולה ותולה הקולר בעצמו, באומרו שלא שמעי 

"ש אמר לו לקלל, ונמצא ששמעי הוא בסך הכל יתהוא המקלל, אלא ה

שליח ההשגחה העליונה. ואכן, על ידי קבלת הדין וקבלת היסורים 

בהיותו רגל רביעי למרכבה, ונתכפר לו באהבה, זכה דוד למדרגות רמות, 

 .292מעשה בת שבע ושב למלכותו כבראשונה

                                                           
287
 פח, ב.שבת  
288
 .לא, ה שופטים 
289
 מצודות, רלב"ג, מלבי"ם. 
290
 שער כה. 
291

 אמר: "פב שער יצחק בעקידת וכתבואמנם דוד ע"ה ציווה את שלמה בנו לדאוג בחכמתו  להרוג את שמעי.  
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 ".שאולה בדם שיבתו את והורדת' וגו תנקהו

292
 עי' זוה"ק פרשת משפטים דף קז ע"ב. 



90 
 

 מאתו שהוא יאמין לאדם שיקרה מה וכל: "293הק' ה"השל כתב על כך

 כי באהבה יקבל, וקללו אותו ובייש וזלזל רע אדם בו שפגע כגון, יתברך

 על דוד שאמר כמו, חטאיו מפני, מקום של שלוחו והוא קלל לו אמר' ה

, "כן עשיתה מדוע יאמר ומי דוד את קלל לו אמר' ה וכי" גרא בן שמעי

' ה מאת :ויאמר יאמין רעים הן טובים הן המאורעות בכל יתנהג ככה

 .ל"עכ, "זאת היתה

  יסורים ובזיונות בתוככי המשפחה עדיפים על פני יסורי

 גוף וחלאים

 השמים מן לו ישלחו אם להצטער לאדם לו אין: "294חי איש הבן כתב וכן

 ברך,ית רצונו הוא זה כ"א ,ת"מהשי הוא שזה מאחר כי יען .רע דבר

 הפסוק שאמר וזה, ברךית רצונו שהוא בדבר האדם יצטער ולמה

 ורצונו חפצו שהוא מאחר כ"וא, "עשה חפץ אשר כל בשמים ואלקינו"

 ודבר', ית רצונו זה כי אותו הקורא מקרה שום על להצטער לאדם לו אין

 ."דכולא סמא הוא זה

 רבו אל בא .לבזותו רגילה היתה שאשתו באחד מעשה היה וכבר"

 ואכן, עליו שיתפלל אמר הרב .מעמו הגזירה עור שיסיר ופניל התחנןו

 וכיבדה, בכבוד ליוא לדבר התחילה ואשתו, הפלא אירע, הביתה כשחזר

 לו אמר זה .לבזותו שכנים התחילו קצרה תקופה לאחר .מאד עד אותו

 לו וסיפר רבו אל בא .הכנסת בבית אותו ביזה והשני, כסף ממנו שגנב

 לו אמר .ברחוב לבזותו התחילו שני מצד אולם, אותו מכבדת שאשתו

 האלקים אלא, אותך מבזים השכנים ולא, אותך בזתה אשתך לא :רבו

 אבל .ברבים ואינו, הבית בתוך הם הבזיונות, זכית ואם, קלל להם אמר

 במקום הבזיונות התחילו, הבזיונות שיעברו עליך להתפלל כשבקשת

 ושיכנסו, ברחוב הבזיונות ממני קח אנא, מרבו האיש ביקש מיד .אחר

 ."..ביתי לתוך חזרה
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 בן יצחק דרבי קמיה שכיח הוה מני רבי :295תענית ממסכת למדו זה ודבר

 אמר ואיענו ליענו אמר, לי מצערו קא חמי דבי עתירי ליה אמר אלישיב

 ביתי אינשי עלי מיקבלי לא אמר, ואיעתרו ליעתרו אמר, לי דחקו קא

, עלי מגנדרא קא ליה אמר, ונתייפת חנה תתייפי חנה שמה מה ליה אמר

", לשחרוריתה חנה וחזרה לשחרוריתה חנה תחזור הכי אי ליה אמר

  .296עכ"ד

 עונותיך כי .תנקום אל ,דבר אדם לך יעשה אם: "297הרוקחוכתב רבנו 

 *", עכ"ל.קלל לו אמר' ה כי ,עושים

**** 

חז"ל אמרו שקשה תרבות רעה בביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. 

הפגיעה הקשה ביותר לאדם היא כאשר בניו וילדיו עצמם הם אלו 

שפוגעים בו, מבזים אותו ולא מכבדים אותו כראוי, וכבר האריכו 

, המפרשים למעניתם להסביר עד כמה דבר זה הוא היפך הטבע האנושי

 קם באביו. שבן

והנה גם במקרים קשים כאלו, יראה האדם לקבל את יסוריו באהבה, 

 ואדרבה, לשמוח בהם.

 תרופה מצאתי ואני" :298דבורה תומר וכה כתב הרמ"ק בספרו הנודע

 שירגיל, האחד. סמים משלשה תחבושת יעשה .עצמו את האדם להרגיל

 בני שיכבדוהו יתנהג שאם, שיוכל מה כל מהכבוד בורח להיות עצמו

 יוכל ובקושי, בכך תמיד הטבע ויתרצה, הגאוה צד על בהם יתלמד, אדם

 שבני היות עם, ויאמר, בבזיונו לראות מחשבתו שירגיל, השני. להרפא

, בעצמי מכיר איני אני וכי, בזה לי מה, גריעותי את יודעים אינם אדם

 המאכל ובזיון, היכולת וחולשת, הידיעה בהעדר אם, וכך בכך נבזה שאני

, השלישי. נמאס בעיניו נבזה שיהיה עד, וכיוצא, ממני היוצא והפרש

 מה, ויאמר. ויסורים ותוכחת בטהרה וירצה, תמיד עונותיו על שיחשוב
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 אין, השם מעבודת יטרידוני שלא שבעולם טובים היותר היסורים הם

 כחו ממנו ימנעו לא שהרי, ויגדפוהו ויבזוהו שיחרפוהו מאלו בכולם חביב

 וחיי חייו ימנעו ולא, ומלבושו אכילתו ממנו ימנעו ולא, בחולאים נוואו

 ולהסתגף להתענות לי מה, ויאמר, בהם יחפוץ ממש כן אם, במיתה בניו

 .בידי אותם לוקח ואני, השם מעבודת כחי המחלישים ובמלקיות בשקים

. יחלש ולא חיוכ יסור ולא, לי וחרפתם אדם בני בבזיון אסתגף טוב יותר

 יעשה, בהם יחפוץ ואדרבה, בהם ישמח, עליו העלבונות כשיבואו ובזה

 . ל"עכ, ימיו כל בזה ויתלמד, ללבו תחבושת אלו סמים משלשה

מצטט את דברי התומר דבורה וכותב עליהם דברים  299השלה"ק

 הוא הענין זהנפלאים, העולים מדברי דוד המלך על קללת שמעי, וז"ל: "

, כלומר, "קלל לו אמר' ה וכי" גרע: בן שמעי על ה"ע המלך דוד שאמר

, יתברך חסדו ממדת וזהו, חטאי מפני אלי אותו שלח יתברך השם

 לא ואיך, חטאי עונש וימרקו ינכו, בחיי חסרון שאינם אלו שיסורין

, וקדוש גדול מלך שהיה פי על אף, כן על. יתברך מהשם באהבה אקבלם

 חרפתו וישמע עילוב כל שיקבל, כמוני להדיוט וחומר וקל, באהבה קיבל

 . " 'לה ויודה

 להיות עלוב ושפל גם למול אשתו ובניו -תיקון גדול לנפש 

: לשונו וזה שכתב עכו דמן יצחק רבי הרב בשם 300חכמה ראשיתה כתבו

 שאחד, האמיתית דרך אל זכו אשר המקובלים בספרי כתוב מצאנו"

 מן שיהיה הוא', ה את דעת למבקש יש אשר מתקון הגדולים מהתקונים

 ולא מהם ירא לא אשר, ביתו ובני מאשתו ואפילו, העלובים

 *.", עכ"לעולבן יהיה לא והוא, יתבייש

**** 
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: "וכי באויר העולם היה להם 301ואמרו חז"ל –ַוֵיֶלְך ָדִוד ַוֲאָנָשיו ַבָדֶרְך 

 לילך? ומהו בדרך, שהלכו בדרך ענוה".

ְלעָֻּמתֹו ָהלֹוְך ַוְיַקֵּלל ַוְיַסֵקל ָבֲאָבִנים ְלעָֻּמתֹו ְוִעַפר  ְוִשְמִעי הֵֹּלְך ְבֵצַלע ָהָהר

ֶבָעָפר. שמעי חשש שמא דוד, שהתקדם בדרכו והאבנים לא הגיעוהו, לא 

שם לב שממשיך הוא לרוגמו באבנים, ולכן עיפר בעפר. העפר העלה אבק 

ך . דוד ממשי302וכך הבינו דוד ואנשיו ששמעי ממשיך להשליך אבנים

בדרכו ושמעי ממשיך לקללו ולסוקלו, במשך זמן ממושך, אך דוד ואנשיו 

 .303הבליגו

*** 

שבכל אותן ששה חדשים שהיה דוד  304איתא בירושלמי במסכת הוריות

 בורח מפני אבשלום, היה מתכפר בשעירה כהדיוט ולא כמלך. 

הויכוח בין דוד המלך לבין  היה שורשמבאר שבזה  305והפרשת דרכים

אם להמית את שמעי בן גרא שקללו באותו זמן. אבישי ה ,רויהאבישי בן צ

התחת "סבר שעפ"י שנסתלק מן המלכות, דינו מ"מ כמלך. וזהו שאמר: 

דינו ש. ודוד היה סבור " זאת לא יומת שמעי כי קלל את משיח ה'

 . 306"מה לי ולכם בני צרויה"כהדיוט, ולכן אמר: 

שאול? מפני שמחל על כבודו". נאמר בגמרא )יומא כב, ב(: "מפני מה נענש 

והקשה הבן יהוידע:  הלא גם דוד המלך ע"ה מחל על כבודו, בכך שלא 

הרג את שמעי, שקללו קללה נמרצת?. וביאר דשאני שמעי אדם גדול 

בתורה וגדול בסנהדרין, ולכן בעבור כבוד תורתו ראוי שימחול לו, אך 

ימחול להם. ובזה שאול מחל לבני בליעל הדיוטות ולא  היה אין ראוי ש

יובן  הפסוק )תהלים כה, יא( שאמר דוד המלך ע"ה "וסלחת לעוני כי רב 

הוא", לעווני שמחלתי לשמעי ולא עשיתי בו משפט כתוב, משום שרב הוא 

 וגדול בתורה ולכן יש לי טעם מספיק על שמחלתי לו.
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&&&&&& 

ֹּא ַהֶמֶלְך ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ֲעֵיִפים ַויִ   ָנֵפש ָשם.ַוָיב

ְוַאְבָשלֹום ְוָכל ָהָעם ִאיש ִיְׂשָרֵאל ָבאּו ְירּוָשָלִם ַוֲאִחיתֶֹּפל ִאתֹו. ַוְיִהי ַכֲאֶשר 

ֹּאֶמר חּוַשי ֶאל ַאְבָשֹלם ְיִחי ַהֶמֶלְך  ָבא חּוַשי ָהַאְרִכי ֵרֶעה ָדִוד ֶאל ַאְבָשלֹום ַוי

ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ְיִחי ַהֶמֶלְך. אבשלום חושד בחושי ומנס ה לתהות על קנקנו.ַוי

ֹּא ָהַלְכָת ֶאת ֵרֶעָך? אבשלום שאל את  ֶאל חּוַשי ֶזה ַחְסְדָך ֶאת ֵרֶעָך ָלָמה ל

חושי איך קראו מלך, למרות שהוא רע וידיד לדוד, וזאת ועוד מדוע לא 

ואם אינך נאמן  307הלכת לרעך דוד, כדי לסייע לחברך בשעת צרתו?

 . 308י ערב לי שתהיה נאמן לי?לידידך אבי, מ

ֹּא ִכי ֲאֶשר ָבַחר ה' ְוָהָעם ַהֶזה ְוָכל ִאיש ִיְׂשָרֵאל  ֹּאֶמר חּוַשי ֶאל ַאְבָשֹלם: ל ַוי

לא לֹו ֶאְהֶיה ְוִאתֹו ֵאֵשב. ְוַהֵשִנית ְלִמי ֲאִני ֶאֱעבֹּד ֲהלֹוא ִלְפֵני ְבנֹו ַכֲאֶשר 

ֶיה ִלָפֶניָך. חושי הסביר לאבשלום שלא מן הראוי ָעַבְדִתי ִלְפֵני ָאִביָך ֵכן ֶאְה 

שאלך עם אביך, כי אל המלך אשר בחר ה' והעם היושבים פה וכל איש 

ישראל אשר איננו פה לו אהיה לעבד ועמו אשב, מפני שאהבתי לאביך לא 

היתה מצד עצמו, כי אם בגלל מלכותו, וכעת שאיננו מלך, אעביר את 

 .309נאמנותי לך

אבשלום שגם אם לא יאבה דוד בשום אופן להמליך את בנו חושי הבהיר ל

ויצטרך להפר את בריתו עם דוד, בוחר הוא באבשלום מצד שלשה 

דברים: א( שהקב"ה בחר באבשלום. ב( וכל העם הזה, היינו הסנהדרין, ג( 

וכל איש ישראל. ואמנם תקוותו היא שגם דוד יסכים לבסוף שאבשלום 

ישכיל אחרית דבר, ואז ישמח גם הוא ימלוך לאחר שינוצח ולאחרי ש

בעבודתי, שאיני עובד לאיש נכרי אלא לבנו, וגם אתה תאהבני אהבה עזה 

 מצד שהייתי עבד ורע אביך.

כעת ניצבו לפני אבשלום שני יועצים, שכל אחד מהם נטה לרצון אחר. 

חושי גילה במפורש שבכוונתו שלא להפר לכתחילה את האחוה עם דוד, 

                                                           
307
 אברבנאל. 
308
 כלי יקר. 
309
 מצודות. 
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לא יתרצה אל מלכות אבשלום אחרי שינוצח, ושיתאמץ  אלא רק אם דוד

להשלים בין דוד ובין אבשלום, ואילו אחיתופל רצה שאבשלום יהרוג את 

 דוד.

&&&&&& 

 

 עצת אחיתופל

ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ֶאל ֲאִחיתֶֹּפל ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַמה ַנֲעֶׂשה.   ַוי

ֹּאֶמר ֲאִחיתֶֹּפל ֶאל ַאְבָשֹלם בֹוא ֶאל  ִפַלְגֵשי ָאִביָך ֲאֶשר ִהִניַח ִלְשמֹור ַהָבִית ַוי

 ְוָשַמע ָכל ִיְׂשָרֵאל ִכי ִנְבַאְשָת ֶאת ָאִביָך ְוָחְזקּו ְיֵדי ָכל ֲאֶשר ִאָתְך.

, 311" תאבד דוברי כזב איש דמים ומרמה יתעב ה'" כתיב: "310אמרו חז"ל

ס אמר הן מדבר בדואג ואחיתופל, דוברי כזב הן ודיבורן ר' פנח

ת דמים, וומדברותיהן, איש דמים ומרמה, זה התיר גילוי עריות ושפיכ

בוא אל פילגשי "וזה התיר גילוי עריות ושפיכות דמים שנאמר באחיתופל 

וכתיב  ",ואבא עליו והוא יגע ורפה ידים"  ושפיכות דמים דכתיב ",אביך

 ".והכיתי את המלך לבדו"

ולא ראו ואלו הן, נבט ואחיתופל : "תנו רבנן שלשה ניבטו 312אמרו חז"ל

נבט ראה אש שיוצאת מאמתו. הוא סבר איהו מליך,  .ואיצטגניני פרעה

ולא היא, ירבעם הוא דנפק מיניה. אחיתופל ראה צרעת שזרחה לו על 

, הוא סבר איהו מלך, ולא היא, בת שבע בתו הוא דנפקא מינה 313אמתו

                                                           
310
 .לב פרשה נח פרשת  רבה בראשית 
311
 תהילים ה, ז. 
312
 .ב ,קא סנהדרין 
313

. ויש להבין: מאמתו יוצא אש ראה בחלק כדאמר במלוכה עיניו נתן - ואחיתופל: כתב ב ,ט בסוטה י"רשו 

 מסכת - רלה עמוד )ח"ג אגדות חדושי ספרמדוע זריחת צרעת באמתו מורה על מלוכה. וכתב המהר"ל ב
 וכמו. מה מצד המלכות על הצרעת מורה, צרעת שהוא ג"אע הזה הצרעת באמתו הצרעת שפרחה(: " סנהדרין
 עבד אינו בפרט המצורע כי(. א י,) בהוריות וכדאיתא החפשית בבית וישב( טז' ב מלכים) עוזיהו אצל שכתיב

 וכמו הזה לעם עבד תהיה אתה אם( ב"י' א מלכים) דכתיב שם שאמרו כמו, עבד הוא שמלך אף אחר ואלו
 הוא מ"מ, התם כדאיתא חפשי ואינו עבד כ"ג דמלך ג"אע באמתו פרחה הצרעת ראה ולפיכך. בהוריות שמבואר

 המצורע כמו שעבוד עליו ואין חפשי הוא המלך וזה אחר מן שיעבוד עליהםי שיש הבריות שאר מן חפשי יותר
 אין מ"מ, העבד כמו אליהם משועבד להיות לעם עצמו משעבד ויהיה עבדות מעצמו שינהג ראוי רק, חפשי שהוא

 לגמרי. חפשי שהוא למצורע המלך את מדמה הזה ומצד משעבדו יהיה שאחר עליו שעבוד
 מחוץ( ג"י ויקרא) אצלו דכתיב העם מן נבדל המצורע כי, המצורע אל לגמרי דומה המלך כי ולהבין לדעת יש גם

 כמו בכלל ואינו הכלל מן מסולק הוא כ"ג המלך וכך, בכלל נכלל ואינו הכלל מן מסולק והוא, מושבו למחנה
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בע, בתו של  שלמה". ששלמה המלך היה נכדו של אבשלום, בן בת ש

 אליעם בן אחיתופל.

וביאר היד רמ"ה שכיון שאחיתופל ראה צרעת שזרחה לו על אמתו והבין 

שהוא ימלוך, סייע לאבשלום, משום שסבר שלא יצליח לנצח את  דוד 

ולמלוך במקומו, כיון שדוד היה גבור ובעל עצה הוא ועם ישראל נגרר 

יותר , יהיה קל אחריו. לכן סייע לאבשלום ולאחר שאבשלום ימלוך

 להוריד את אבשלום ממלכותו.

: "אחיתופל הטעה אותו המזל והיה סבור שהוא מלך והיה 314אמרו חז"ל

נותן עיניו באבשלום. אמר לו: "בוא אל פלגשי אביך". אמר לו: "וכן אתה 

אומר לי שאענה פלגשי אבי?", אמר לו אחיתופל: "גזירת האלהים היא 

עה מביתך וגו' ושכב עם נשיך", שאמר לאביך "הנני מקים עליך ר

ואחיתופל יעץ לאבשלום שיהרוג לאביו והוא ישב עליו בדין על שעינה נשי 

אביו ואני הורגו ומולך אני, ולא היה יודע שהמלכות עומדת מבת בנו, 

 שנאמר "הלא זאת בת שבע בת אליעם, ואליעם בן אחיתופל הגילוני".

 על ממנו דוד ינקוםז אחיתופל חשש פן אבשלום ישלים עם אביו וא

התחברותו לאבשלום ועל עצותיו הרעות, ולכן הקדים שבטרם יציע את 

עצתו מוכרח שיבא אבשלום אל פלגשי אביו, שבזה יבטח לבו ולב ישראל 

שלא יתרצה דוד אליו, כי הוא מעוות לא יוכל לתקון ויטרוף לעד אפו על 

השאיר את  שחלל יצועי אביו. אחיתופל הטעים את דבריו שמכך שדוד

עשרת פלגשיו לשמור על הבית ולא חשש שאבשלום יהרוג אותם, בהכרח 

שלב אב על בנו ולב בן על אביו, כי אם היה דוד מחשיבו כאויב ומתנקם, 

דוד לא היה מניח פילגשיו שם פן יהרגם או יפקירם לנאץ את אביו, וכן 

טוב למה לו לשמור את ביתו, הלא ידע שאבשלום יקח ביתו וקניניו, ו

יקחם אחר משיפלו ביד אויביו, וע"כ כי רוצה בזה שבנו ינחל את אשר לו, 

                                                                                                                                                                      
 רק. הכלל מן נבדל שהוא המצורע אל דמיון לו יש ולפיכך הכלל מן נבדל הוא המלך כי מקומות בכמה שבארנו
 שנבדלים דומים שניהם סוף סוף, ולגריעותא לפחיתות מורה המצורע ואלו, למעלה הכלל מן נבדל הוא שהמלך

 כי. גמור צרעת זה דבר לזה הזמן היה לא עדיין כאשר, הצרעת הוא זה דבר העולם אל שיצא וקודם. הכלל מן
 והארכנו'( א ח"צ לעיל) משיח אצל זה שבארנו וכמו, צרעת נקראת לפעל יוצאת שהיא קודם עליונה מעלה כל

 חיורא שמו מה שאמרו המשיח אצל( ב"ע שם) זה בארנו ועור, ושרי חד אסר וחולאים נגעים בין יושב שהוא בזה
 בכאן, עכ"ל. שאמר וזה, שם הארכנו וכאשר שמו רבי דבי

314
 .קנא רמז ב שמואל שמעוני ילקוט 
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וישמרהו עד יבא ויקחה, ולכן עליך להראות קבל עם ועדה שאתה אויב 

אביך, ללא כחל ושרק, ויראו שאין תקוה להתפייסות וכך ידי לוחמיך 

 . 315יתחזקו

רוד כתב האברבנאל: "אחיתופל בראותו כוונת אבשלום שלא היתה למ

באביו, פחד אולי יתחברו ויושלמו דוד ואבשלום בנו וירצה דוד בהמלכת 

אבשלום בחייו, או ירצה אבשלום שישבע דוד לבד על המלכתו אחריו 

וישאר דוד לבדו מלך על ישראל כל ימיו, ושהאב והבן בנקל ישלימו 

וישאר לדוד האיבה והשנאה עליו ועל שאר האנשים שנמשכו אחרי 

שיב גמולם בראשיהם, הנה בעבור זה יעץ לאבשלום אבשלום ודוד י

שיבוא אל פילגשי אביו לעיני ישראל כדי שידעו כלם שנבאש את אביו 

וחזקו ידי כל אשר אתו, והיה זה כדי שלא יבא אבשלום להשלים עם אביו 

ולא ירד מהמלכות אשר לקח אבל יתמיד בו תמיד, ובזה יהיה להם בטחון 

ה בחר אחיתופל הנסיון הזה אל הפילגשים לפי גדול להנצל מידי דוד. והנ

שאין תקון אחריה, מה שלא יהיה אחרי ההמלכה והמלחמה כי יוכל 

לחזור ממנה, אבל ענין הנשים בשכבו אותן מי יוכל לתקן את אשר עותו?! 

וז"ש "כי נבאשת את אביך". וגם בחר בנסיון הזה לפרסם חטאת דוד 

. ואבשלום הודה בזה ועשאו כדי בענין בת שבע ולהענישו מדה כנגד מדה

להבטיח לבב המחזיקים עמו, כי אם לא היה הוא מסכים בזה היו ישראל 

 סרים מאחריו והורגים אותו קודם השלימו עם אביו".

וכתב המהרש"ל בספרו ים של שלמה שבעצה מזעזעת זו "היה מכוין 

אחיתופל להמית את אבשלום בדין, כי בשלמא מה שהיה חולק על 

, משום שאמר על רוב בני ישראל שגזירות אלקים הוא, שאביו המלכות

אין ראוי למלכות, ממעשה שעשה בבת שבע, ובבנו אין גזירת אלקים הוא 

לדבר עון וזימה, והעם לא יאמינו בזה, כי הקדוש ברוך הוא שונא זימה 

הוא, בפרט בדבר האסור, אלמנה של מלך, זולת רוב המכוער, מה שהיו 

 316ה אותם"נשי אביו, ועינ

                                                           
315
 מצודות, מלבי"ם ושאר מפרשים. 
316

, עי"ש ברחבה שדן בדין פילגש האם היא ע"י קדושין וכתובה וכו'. ועי' רדב"ז ב פרק יבמות שלמה של ים 

 מלכים פ"ד דכתב שהפלגשים היו בלא קדושין וכתובה ולכן ישראל הסכימו על עבירה זו.
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ֹּא ַאְבָשלֹום ֶאל ִפַלְגֵשי ָאִביו ְלֵעיֵני ָכל  ֶהל ַעל ַהָגג ַוָיב ַוַיּטּו ְלַאְבָשלֹום ָהאֹּ

. הטו לו אהלים על הגג שיבואו שם הפלגשים וישכב אבשלום 317ִיְׂשָרֵאל

עמהן תוך האהלים, לפני כל ישראל, כאשר כולם ראו שנכנס עמהן בסתר 

 . 318בתוך האהלים

ם נאלץ לעשות כדברי אחיתופל, ולא חיכה עתה לשמוע מה יאמר אבשלו

חושי כמו בעצה השנית, לאחר שאחיתופל סגר את הדלת לפניו, ולא רצה 

לייעץ את עצתו עד שאבשלום יבא אל פילגשי אביו, והיה נשאר ללא 

 .319עצה

והנה במעשה זה נתקיים בדוד נבואת הש"י, באמרו "הנני מקים עליך 

תי את נשיך לעיניך ונתתי לרעך ושכב עם נשיך לעיני רעה מביתך ולקח

השמש הזאת כי אתה עשית בסתר ואני אעשה את הדבר הזה נגד כל 

 .320ישראל ונגד השמש"

 ומדוע אבשלום נאלץ לעשות כדבר אחיתופל, תמורת עצתו?

ֶפל ֲאֶשר ָיַעץ ַבָיִמים ָהֵהם ַכֲאֶשר ִיְשַאל ִאיש בִ  ְדַבר משום שַוֲעַצת ֲאִחיתֹּ

ָהֱאֹלִהים ֵכן ָכל ֲעַצת ֲאִחיתֶֹּפל ַגם ְלָדִוד ַגם ְלַאְבָשֹלם. כמו שהשואל בטוח 

בדבר האלוקים שהתשובה היא נאמנה, כך היתה עצת אחיתופל בטוחה 

. והיתה עצת אחיתופל תמיד שלא יחטא 321להשיג על ידה הדבר הנרצה

אמר שהיה ענינו בסבה ודרך מהדרכים המיוחדים להגיע על הדרוש, ולכן 

כשואל איש בדבר האלקים, ואולי טוב עצתו היה לו בכח אלקי להיות כח 

המדמה שלו מושפע ונשלם מאד מהעליונים, וזהו כאשר ישאל איש בדבר 

ואחיתופל בהיותו עם דוד היה מייעץ לו באמת ובתמים,  323 322האלקים

                                                           
317

ד ַוָּיבֹא כ( נאמר בנביא כך: פרק ב שמואלבהמשך )  ִׁם ֵביתֹו ֶאל ָדוִׁ ַּקח ְירּוָשַל ים ֶעֶשר ֵאת ַהֶמֶלְך ַוּיִׁ ים ָנשִׁ ַלְגשִׁ  פִׁ

יחַ  ֲאֶשר נִׁ ְשֹמר הִׁ ת לִׁ ְתֵנם ַהַביִׁ ְשֶמֶרת ֵבית ַוּיִׁ ְהֶייָנה ָבא לֹא ַוֲאֵליֶהם ַוְיַכְלְכֵלם מִׁ . ַחּיּות ַאְלְמנּות ֻמָתן יֹום ַעד ְצֻררֹות ַותִׁ
בדומה לזה בתוספתא סנהדרין פ"ד ה"ב ובירושלמי  קנא, וכן הוא רמז ב שמואל שמעוני ילקוטואמרו רז"ל )

 מלך. של אלמנתו נושאין שאין מכאן -חיות" אלמנות מותן יום עד צרורות סנהדרין פ"ב ה"ג(: "ותהיינה
318
 רד"ק. 
319
 מלבי"ם. 
320
 רלב"ג. 
321
 מצודות. 
322
 אברבנאל. 
323

 עצה אנשי להיותם המסוגלים האנשים: כט( )שער יצחק עקידתוכה כתב רבנו מהר"י ערמאה ז"ל בספרו  

 כתב אשר האופן על, המשער הכח בשלמות בהם ימצא אשר הם הנה, הפתאים או הסכלים עיני להאיר ותושיה
 קודמים מענינים רבות סבות על מהם יעבור זה בכוחו מהם איש כי, שני חלק ושלשים שמנה פרק המורה הרב



99 
 

צת . ואכן, ע324ואחרי שהצטרף למרד אבשלום היתה עצתו שלימה נגד דוד

אחיתופל היתה עצה נכונה ומועילה מבחינת אבשלום, ואף עצתו בדבר 

 . 325אבל ה' הפרה ה,עצה נכונ , היתההרדיפה אחר דוד

: "גבי 326בספרו בינה לעיתים , בעל ה'גדולי תרומה',כתב מהר"ע פיג'ו ז"ל

ִיְשַאל אחיתופל אמר הפסוק "ַוֲעַצת ֲאִחיתֶֹּפל ֲאֶשר ָיַעץ ַבָיִמים ָהֵהם ַכֲאֶשר 

ִאיש ִבְדַבר ָהֱאֹלִהים ֵכן ָכל ֲעַצת ֲאִחיתֶֹּפל ַגם ְלָדִוד ַגם ְלַאְבָשֹלם". ופירושו 

שהיה אחיתופל מוחזק כ"כ בעצותיו בהיותו קולע אל השערה האמתית 

בהם, עד כי כאשר תצא מפיו איזו עצה, לא היו חוששים עוד להרהר 

לראות היאמנו דבריו אם לא, אחריה ולדרוש בעניינם לדעת את טעמו ו

אלא היה מספיק היות הוא היועץ לקבלה מיד. כאשר ישאל איש בדבר 

האלהים, אשר בבא התשובה מאת האל יתברך, אחרי דבריו לא ישנו 

לבקש טעמו, כן עצת אחיתופל מסתמא אין אחריה תשובה... ועתה אמר 

אמר אבשלום נקרא גם לחושי הארכי כדי שגם הוא יאמר עצתו כמו ש

אחיתופל, אך כי אצל חושי, שלא הוחזק כל כך מצד עצמו, לא נסמוך 

בלבד על פי גדרו וערכו, אלא נשמע מה בפיו גם הוא, נצטרף שני ענינים 

גם יחד, כי נשמע מה הוא הדבר אשר דבר בפיו, אם יתכן כפי מהות הדבר 

ועצמותו או לא, ויצורף לזה גם הוא, כי נשים לב ג"כ אל היות הוא 

דבר, כי סוף סוף לאו קטיל קני באגמא הוא, אלא שלא נעשה עיקר המ

מדבריו כמו באחיתופל, רק יהיה סניף לצרפו עם שמיעת מה הוא הדבר 

 אשר בפיו", עכ"ד.

                                                                                                                                                                      
 אצל נמצאו ולזה, הנביאים אצל מאד נפלא הוא הזה שהכח אלא, בהם צודק ענין ויוליד ומתאחרים והווים

 איש ישאל "כאשר באחיתופל שאמר כמו, נבואה כענין המציאות אל ויוצאות מאד נכונות עצות האלה היועצים
 ובעניניהם בהם ומכיר יודע שהיה למה כי יורה, לאבשלום" גם לדוד גם אחיתופל עצת כל כן אלהים בדבר

 וכמו, אלהים בדבר שאל כאילו, יחטיא ולא ממקריהם שימשך מה לשער עצום כחו היה, והרחוקים הקרובים
 תכון יתברך שעצתו מהמחוייב כי, ירצה, ודור לדור לבו מחשבות תעמוד לעולם' ה עצת( לג תהלים) שנאמר

 .הדורות כל ומפלשות עוברות שמחשבותיו אחר, לעד
324
 אברבנאל. 
325
 מצודות, רלב"ג, רד"ק. 
326
 .אבות לפרקי ה דרוש לז דרוש ב"ח 
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שלא היה איש אלא  -?328: מדוע נקרא אחיתופל בשם ִאיש327ואמרו חז"ל

נאמר  330. ואילו בירושלמי329מלאך, וכן אמר דוד "ואתה אנוש כערכי"

 היפך, כך: "איש קרי ולא כתיב, לא יכלו הכתובים לקרותו איש".ל

שעצת אחיתופל נחשבה כעצת האורים והתומים,  331איתא בירושלמי

משום שכאשר אדם בא להתייעץ עם אחיתופל, היה הוא מייעץ לו עצה 

ואומר לו ללכת ולהיוועץ באורים ותומים, והתשובה שהתקבלה באורים 

 ותומים, תאמה תמיד עם עצת אחיתופל. 

ֶפל ֶאל ַאְבָשֹלם ֶאְבֲחָרה ָנא ְשֵנים עָ  ֹּאֶמר ֲאִחיתֹּ אלף מכל  -ָׂשר ֶאֶלף ִאישַוי

ובתוך כך ימלט דוד  את כל ישראל יעבור זמן רב עד שיאספו , כי332שבט

ְוָאקּוָמה ְוֶאְרְדָפה ַאֲחֵרי ָדִוד ַהָּלְיָלה. אחיתופל חשש שאם  -333על נפשו

פניו  את כשיראה אבשלום על אביולום עצמו ייצא אחר דוד, יחמול אבש

 .334ולהרוג את דוד םולכן הציע שהוא עצמו ייצא ללחו

אחיתופל יעץ לאבשלום לצאת ללחום בדוד רק עם שנים עשר אלף 

, לכן לקח ובכח תפילת לנצחו ולא יותר, משום שידע שדוד יכוללוחמים 

 ,רק שנים עשר אלף איש,  כדי שדוד יבטח בכח עצמו ולא ירבה בתפלה

 .335ואז ינצחוהו

היום נטרד דוד מהמלוכה  אותושב – ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִיםְוָאבֹוא ָעָליו ְוהּוא 

בבואו בפתע פתאום  -ְוַהֲחַרְדִתי אֹּתֹו -336ועדיין לא התייעץ כיצד לפעול

נוסו כולם והמלך יוותר מרוב בהלה י–ָעם ֲאֶשר ִאתֹו ְוָנס ָכל הָ   -ובלילה

ְוִהֵכיִתי ֶאת ַהֶמֶלְך ְלַבדֹו,  ולכן אני ארדפנו ולא אבשלום, שאין  -337לבדו

                                                           
327
 .ג מזמור( בובר) תהלים מדרש 
328
 איש קרי ולא כתיב. 
329
   ז אות - נשא פרשת צדיק פרי ועייןהובא באברבנאל, רד"ק ועוד.  
330
 ירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב. 
331
 ירושלמי סנהדרין פ"י ה"ב. 
332
 רד"ק. 
333
 מצודות. 
334
 מצודות. 
335
 מי השילוח. 
336
 מצודות. 
337
 מצודות. 
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שהבן יהרוג את אביו, רק אני אהרגנו בהיותי גואל הדם של אוריה  ראוי

 338חתני

"ה' אורי וישעי  מר[: "עד שלא חטא דוד באותו מעשה, ]א339ואמרו חז"ל

ממי אירא" וגו', וכיון שבא אותו מעשה, ]נאמר עליו[ "ואבוא עליו והוא 

 יגע ורפה ידים".

ָהִאיש ֲאֶשר ַאָתה ְמַבֵקש ָכל  -340אליך -ְוָאִשיָבה ָכל ָהָעם ֵאֶליָך ְכשּוב ַהכֹּל

. וגם 341ָהָעם ִיְהֶיה ָשלֹום, שכשיהרגו את דוד יבואו כל העם אחריך לשלום

 .342חלק העם שנהה אחר דוד, יצטרף אליך לאחר מיתתו

, 343ַוִייַשר ַהָדָבר ְבֵעיֵני ַאְבָשֹלם ּוְבֵעיֵני ָכל ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל. אלו זקני אשמאי

האמינו בדברי הם כי גם  זו, עצהל ומרים שכל חכמי ישראל הסכימויש או

באים לפניו, והיה רוצה לעשות דין ומשפט ל אינו אביואבשלום אל העם ש

. וכתב המלבי"ם 344ש את דוד על דבר אוריה החתייענהזה מאת הקב"ה ל

ע הור", אלא "ויישר הדבר", כיון ששלא כתב הכתוב "וייטב הדבר

דרך ל הלימובה ,ג את המלך, רק שמצאו שהיא עצה ישרהבעיניהם להרו

 אל התכלית, הגם שהדבר בעצמו לא הוטב בעיניהם. ה יותרקרובה

 

&&&&&& 

 

 עצת חושי הארכי

ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ְקָרא ָנא ַגם ְלחּוַשי ָהַאְרִכי ְוִנְשְמָעה ַמה ְבִפיו ַגם הּוא.  ַוי

אבשלום לא היה שלם עם עצת אחיתופל, ולכן ביקש שיקראו לחושי 

                                                           
338
 מלבי"ם. 
339
 .יא פרשה נשא פרשת רבה במדבר 
340
 רש"י. 
341
 רש"י. 
342
 אלשיך. 
343
 רש"י. 
344
 רלב"ג. 
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הארכי, כשידע שחושי יתאמץ להפר דבר זה וישמע מה ייעץ להשיג את 

 345התכלית בדרך אחרת, בה לא יצטרכו לרצוח את המלך

ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ֵאָליו ֵלאמֹּר ַכָדָבר ַהֶזה ִדֶבר  ֹּא חּוַשי ֶאל ַאְבָשלֹום ַוי ַוָיב

אמר שאחיתופל רק דיבר דבר, אך לא העניק עצה, כדי  -ֲאִחיתֶֹּפל

ֲהַנֲעֶׂשה ֶאת ְדָברֹו ִאם ַאִין ַאָתה ַדֵבר.  346שאבשלום יוכל לבחור בעצתו שלו

ֹּאֶמר חּוַשי ֶאל ַא  ֹּאת. ַוי ֹּא טֹוָבה ָהֵעָצה ֲאֶשר ָיַעץ ֲאִחיתֶֹּפל ַבַפַעם ַהז ְבָשלֹום ל

. וחושי דיבר 347שלמרות שעצותיו תמיד נכונות, אך הפעם טעה אחיתופל

אמת בלבבו, שעצת אחיתופל, להרוג את דוד המלך החסיד ולתלות את 

חושי הדגיש שכל עצותיו . 348הקולר באבשלום, היא אכן עצה רעה

. חושי נאלץ לל עצתו על הפילגשים, היו נכונותשל אחיתופל, כוהקודמות 

מאחר שאבשלום כבר בא על  להחמיא לעצתו הקודמת של אחיתופל,

הסכמתו למעשה נלוז זה, לא תוסיף ולא  -והסכמתו או אי הפילגשים,

 349לכן שיבח את עצתו הקודמת, כדי שיקבלו את הצעתו הנוכחית תגרע,

עצה טובה, היה  זאתטובה, ואם היתה  אחיתופל אינה והוסיף שעצת

 350מסכים איתה

ֹּאֶמר חּוַשי ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ֲאָנָשיו ִכי ִגבִֹּרים ֵהָמה ּוָמֵרי ֶנֶפש  ַוי

ובלילה,  פתאומיתואינם חרדים מהמיית מלחמה  -ֵהָמה ְכדֹּב ַשכּול ַבָשֶדה

דב שכול המחפש מו ובפרט שכעת הינם מרי נפש ויילחמו בכל העוצמה, כ

ְוָאִביָך ִאיש  -351את בניו בשדה, הטורף במר נפשו את כל המתקרב אליו

ֹּא ָיִלין ֶאת ָהָעם. דוד אביך יודע עניני מלחמה וטכסיסיה וטיב  -ִמְלָחָמה ְול

לא ילין עם שאר  מארב ובטוח הוא שתרדוף הלילה לבא עליו, לכן דוד

ִהֵנה ַעָתה הּוא ֶנְחָבא ְבַאַחת ַהְפָחִתים אֹו ְבַאַחד ַהְמקֹומֹּת ְוָהָיה   -352העם

                                                           
345
 מלבי"ם ועוד מפרשים. 
346
 כלי יקר, ילקוט  מעם לועז. 
347
 רד"ק. 
348
 חומת אנך. 
349
מצודות. ויש להעיר, שהרי אסור להחזיק ידי עוברי עבירה, ואם כן, כיצד אמר חושי הארכי שטובה עצת  

י' פלגשי אביו? האם למדנו מכאן שלדעת המצודות ניתן להחזיק בידי עוברי  אחיתופל לאבשלום לבוא על
עבירה, כדי למנוע מהם לעבור עבירות נוספות? ויתכן דהכא שאני, כיון שהחזיק את ידי אחיתופל, כדי למנוע 

 את הריגתו של דוד המלך, והרי פיקוח נפש דוחה כל התורה.
350
 מלבי"ם. 
351
 מצודות. 
352
 רש"י, מצודות. 
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ֵמַע ְוָאַמר ָהְיָתה ַמֵגָפה ָבָעם ֲאֶשר ַאֲחֵרי  ִכְנפֹּל ָבֶהם ַבְתִחָּלה ְוָשַמע ַהשֹּ

ֵדַע ָכל ַאְבָשֹלם. ְוהּוא ַגם ֶבן ַחִיל ֲאֶשר ִלבֹו ְכֵלב  ָהַאְרֵיה ִהֵמס ִיָמס ִכי יֹּ

ִיְׂשָרֵאל ִכי ִגבֹור ָאִביָך ּוְבֵני ַחִיל ֲאֶשר ִאתֹו. ִכי ָיַעְצִתי ֵהָאסֹּף ֵיָאֵסף ָעֶליָך ָכל 

ִכים ַבְקָרב. ִיְׂשָרֵאל ִמָדן ְוַעד ְבֵאר ֶשַבע ַכחֹול ֲאֶשר ַעל ַהָים ָלרֹּב ּוָפֶניָך הֹּלְ 

ְבַאַחד ַהְמקֹומֹּת ֲאֶשר ִנְמָצא ָשם ְוַנְחנּו ָעָליו ַכֲאֶשר ִיפֹּל ַהַּטל ַעל  ָליוּוָבאנּו ֵא 

ֹּא נֹוַתר בֹו ּוְבָכל ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ִאתֹו ַגם ֶאָחד. ְוִאם ֶאל ִעיר ֵיָאֵסף  ָהֲאָדָמה ְול

תֹו ַעד ַהַנַחל ַעד ֲאֶשר ְוִהִשיאּו ָכל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהִעיר ַהִהיא ֲחָבִלים ְוָסַחְבנּו אֹּ 

ֹּא ִנְמָצא ָשם ַגם ְצרֹור.  ל

האלשיך מסביר שאחיתופל כיוון בעצתו לארבעה דברים: א( שאבשלום 

לא ימתין יום או יומיים, פן ינוחו דוד ואנשיו מיגיעתם ואנחתם ויתחזקו, 

ויהיו לבני חיל. ב( שיהיה בלילה, ומרוב עייפותם יירדמו על פני השדה,  

יוכלו להילחם בהם בטרם יקיצו משנתם. וכשיתעוררו, ינוסו מיד,  וכך

ורק דוד, המלומד במלחמה והוא עשוי ללא חת, יוותר לבדו כדי להילחם. 

ג(  שלא לרדוף ולהכות את כל הבורחים, פן יקשה על הנותרים מהם לשוב 

אל אבשלום, ולהכות רק את המלך לבדו. ד( שאבשלום לא ייצא ללחום, 

 ופל, כדי שאבשלום לא ירחם על דוד, כרחם כל בן על אביו. אלא אחית

וחושי ביטל את כל הצעותיו של אחיתופל, אחת לאחת. על טענתו 

הראשונה של אחיתופל, שטען שאנשי דוד יגעים ורפי ידים, יחרדו וינוסו 

אם ילכו עליהם מיד טרם ינוחו, אמר שנהפוך הוא, כי הנה אתה ידעת את 

גבורים המה ומרי נפש המה, והלא יקרם כדוב שכול  אביך ואת אנשיו כי

בשדה, שבהיותו שכול שהרגו או טרפו ילדיו והוא נאנח יגע ומר נפש, לא 

יעצר כח ללחום ולטרוף, או לעמוד נגד אויביו, אלא אדרבה אז יחרץ 

ויתאכזר, שלא יעמדו לפניו כל חיות רעות ורבות, ובני אדם ברמחים 

כחו עד להשחית, ככה דוד ואנשיו להיותם וקשתותם בידם, כי יתאמץ 

גבורים ומרי נפש, כי שוכל דוד ממלכותו, והם מרי נפש, כי לעת כזאת 

אדרבה יחליפו כח, כי יתאכזרו נגד רבים לוחמים במר נפשם עשר ידות, 

על כחם אשר היה להם בשלוותם, כי במר נפשם לא יעמוד עם רב בפניהם, 

 הזה ויחרדו וינוסו בשומעם. ועל השנית כי יפלו נרדמים בלילה
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הנה זה היה אם ילינו הלילה במקום שיבא להם השמש, אך הנה אביך 

איש מלומד מלחמה, ויתן אל לבו עצה זו, ולכן לא ילין את העם, באופן 

שירדפום ולא ימצאון, ויגעו לריק הרודפים הלילה, ובבקר אור שימצאו 

ם מאשר רדפו כל הלילה אצל דוד ואנשיו, נהפוך יהיה כי עמך יהיו יגעי

ה בהשיגכם אותו ותדד שנתם, ויפלו לפני דוד וחילו. ועל טענתו שהנה עת

הנה עתה הוא נחבא באחת הפחתים או באחד  לא יתגלה הוא, כי

המקומות, כי ידע שכל ישעכם וכל חפץ עליו לבדו הוא, ועוד כי בבא אנשי 

למען יחפצו  חילך לחפש אחר המלך, ויהיו כמושכים ידיהם מהכות בעם,

בך בהכות את המלך, ימשך מזה כי למה שאתם מרפים מעט מהכות בעם, 

והם מתחזקים להכות בעמך, יימשך ודאי שתחילת נפילה תהיה בעמך, 

ובכן יצא קול במחנה כי נגפו העם שאחרי אבשלום, ובזה ירך לבב עמך 

 .ויפלו לפני דוד ואנשיו

יכול להכות את אחיתופל, וכל כי הלא והוא גם בן חיל דוד כמוהו, ואולי ש

זה הוא לפי דעתו שמעריך עצמו אל דוד, אך האמת הוא כי אשר לבו כלב 

הארי שמבטיח להכות את דוד, המס ימס לפני הבן חיל שאמרתי, הוא 

דוד, בראות פניו בין מצד גבורתו בין מאשר ה' אתו, וזהו כפל אומרו המס 

, כי גבור אביך, ואין ספק ימס, כי הלא יודע כל ישראל שבכללם אחיתופל

 שימס מלפניו, וגם ידוע כי ובני חיל הם אשר אתו. 

לכן כי יעצתי שלא כדברי אחיתופל, לקחת מיד י"ב אלף שמוכנים השיעור 

הזה כמו רגע לרדוף אחרי דוד הלילה, כי אם האסף יאסף עליך כל ישראל 

וא מדן ועד באר שבע כחול אשר על הים, גם שיצטרך זמן להתאסף וה

כיון למען ינוחו דוד וחילו מנאקת צערם ביני וביני, ואשר אמר שלא תלך 

אתה, אדרבה ופניך הולכים בקרב, והכוונה כדי שירד אבשלום למלחמה 

 .ונספה, ובזה לא ינצל

כי הנה ובאנו אליו באחד המקומות אשר נמצא שם, ולא כאשר אמר לבא 

נכהו, כי אם אדרבה אליהם בחרדה מצד אחד למען ינוסו, וישאר המלך ו

ונחנו לאט כאשר יפול הטל על האדמה, כי נחנה סביב למשכנותיו, וישאר 
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הוא וכל עמו בתוך, וגם לא כאשר יעץ לבלתי הכות את עמו, כי אם אותו 

 .לבדו

ומיד צוה לגלות אזן דוד, למען לא ילין העם שימצא כדבריו, שאמר ואביך 

אחיתופל בדאי, שאמר שישיגום איש מלחמה לא ילין את העם, וימצא 

 .353, עכ"ד האלשיךבלילה ההוא יגעים ורפויי ידים

 

&&&&&& 

 

 אבשלום ואנשיו מקבלים את עצת חושי

ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ְוָכל ִאיש ִיְׂשָרֵאל אלו זקני ישראל, שלא הסכימו עם  -ַוי

ֲאִחיתֶֹּפל ַוה' טֹוָבה ֲעַצת חּוַשי ָהַאְרִכי ֵמֲעַצת  -354עצתו השניה של אחיתופל

ִצָּוה ְלָהֵפר ֶאת ֲעַצת ֲאִחיתֶֹּפל ַהּטֹוָבה ְלַבֲעבּור ָהִביא ה' ֶאל ַאְבָשלֹום ֶאת 

ָהָרָעה. לא משום שעצת חושי היתה באמת עצה הטובה יותר מעצת 

אחיתופל ולכן ישרה עצת חושי בעיניהם. כי באמת עצת אחיתופל היתה 

מה' היתה זאת כי הוא גזר אולם  ,הדרך האמתי להגעת תכלית הנרצה

. והכתוב מעיד שהיה זה מאת ה', 355להפר את עצתו הטובה של אחיתופל

, אך הקב"ה 356כי באמת אם היו עושים כעצת אחיתופל היו מצליחים

קיבל את תפלת דוד שהתפלל אליו וביקש "סכל נא את עצת אחיתופל", 

בשעה כיון שדוד קיבל את יסוריו באהבה וראה בהם עונש, כפי שאמר 

  357.358ששמעי קללו וסיקלו באבנים

                                                           
353
 בקוצר, עי"ש אריכות דבריו. 
354
 רלב"ג. 
355
 רש"י. 
356
 מלבי"ם. 
357
 ר"י ד' אקסוטה, הובא בילקוט מעם לועז. 
358

 מעלת אל דבק כח כשהוא הראשונה: ח( )שער יצחק עקידתואלו דברי רבנו מהר"י ערמאה ז"ל בספרו  

 הטובים הענינים אל הרצון וטוב השכל יושר עמה שתדבק התבונה מעצמות כי, וזה, ממנה יסור לא המדות
 הדברים באלה יתבונן שאם, כלן המעלות כל בכללה כי, אחרת מעלה אל צריכה שאינה אמר ולזה, והנאותים

 שהוא מה מצד המלאכה מבעל יבוקש לא כי, המלאכותיי מהכח נבדל ובזה. צד בשום נבון יקרא לא היושר זולת
 ברצון כשיחטא טוב יותר הוא במלאכה והחוטא, רע הן טוב הן אליו יכוין אשר את שידע רק, מלאכה בעל

 מה הוא, אומן שהוא מצד משובח זה הרי, כרצונו ועשה הרע את לעשות כוון שאם, דעת בבלי יחטא מכאשר
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חושי חשש שמא אבשלום ואנשיו קיבלו את עצת אחיתופל, אך בפניו 

מעמידים הם פנים שקיבלו את עצתו שלו, ולכן רצה להודיע לדוד על 

ֹּאת 359כוונות אבשלום ֹּאֶמר חּוַשי ֶאל ָצדֹוק ְוֶאל ֶאְבָיָתר ַהכֲֹּהִנים ָכז . ַוי

ֹּאת ָיַעץ ֲאִחיתֶֹּפל ֶאת ַאְבָשֹלם ְוֵאת   -אחיתופל ושלושתי עצותיו של -ְוָכז

ֹּאת ָיַעְצִתי ָאִני. ְוַעָתה ִשְלחּו ְמֵהָרה ְוַהִגידּו ְלָדִוד  ֹּאת ְוָכז ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָכז

ֶפן  -360את הירדן-ֵלאמֹּר ַאל ָתֶלן ַהַּלְיָלה ְבַעְרבֹות ַהִמְדָבר ְוַגם ָעבֹור ַתֲעבֹור

ַּלע לַ  שיוברר לאבשלום שלא ייעצתיו לטובה, ויעשה כעצת –ֶמֶלְך ְיבֻּ

 -ּוְלָכל ָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו. ִויהֹוָנָתן ַוֲאִחיַמַעץ עְֹּמִדים ְבֵעין רֵֹּגל -361אחיתופל

ְוָהְלָכה   362במקום בו כובסי בגדי צמר חובטין אותם ובועטים בהם ברגל

ֹּא יּוְכלּו ְלֵהָראֹות ַהִשְפָחה ְוִהִגיָדה ָלֶהם ְוֵהם ֵיְלכּו ְוִה  ִגידּו ַלֶמֶלְך ָדִוד ִכי ל

ָלבֹוא ָהִעיָרה. ואולם, למרות שניסו שלא יחושו בהם, ַוַיְרא אָֹּתם ַנַער ַוַיֵגד 

ְלַאְבָשֹלם. והנה עין ה' אל יראיו, והם הבחינו שהנער ראה אותם, ולכן 

ָיבֹּאּו ֶאל ֵבית ִאיש שוַ  363ַוֵיְלכּו ְשֵניֶהם ְמֵהָרה, וההשגחה סייעה להם

 -ְבַבחּוִרים ְולֹו ְבֵאר ַבֲחֵצרֹו, ַוֵיְרדּו ָשם. ַוִתַקח ָהִאָשה ַוִתְפרֹּׂש ֶאת ַהָמָסְך

ֹּא נֹוַדע  -365חיטים כתושות-ַעל ְפֵני ַהְבֵאר ַוִתְשַטח ָעָליו ָהִרפֹות 364וילון ְול

 ָדָבר.

                                                                                                                                                                      
 מכל, ישראל נר את לכבות יעוצה עצה שהיה עם כי', וכו אחיתופל עצת להפר אמר' וה(, יד, יז ב שמואל) שכתוב

 עם תתחבר שלא, מלאכה שהיה מצד טובה קראה, אמר אשר את לעשות יפה בה מכווין שהיה כיון מקום
, בחכמתם הרעות לרדוף להם והדומים ובלעם שאחיתופל נדע ומזה. התבונה עם שתדבק כמו מעלה המלאכה

 לא משה של בדורו אפילו נבונים ואילו( ב, ק ערובין) ל"ז רבותינו שאמרו מה וגם. צד בשום המה נבונים לא כי
 :המציאות קשי שהם לפי אשכח
 שיצטרך הנה, החלקיים הפרטים אצל הם והפעולות, האנושיות הפעולות אצל התבונה היות שבעבור השנית
 מצד יותר יקרה בעצה החטא כי, הכוללים מידיעתו יותר, הנפעלים הדברים אצל אשר החלקיים ידיעתו אל הנבון

, יז ב שמואל) שאמר כמו, אחיתופל עצת לבטל מקום הארכי חושי מצא ומכאן. הכולל מצד שיקרה ממה, הפרטי
 אשר החלקיים הענינים יסכימו שלא הזאת בפעם יראה, הזאת בפעם אחיתופל יעץ אשר העצה טובה לא( ז

 ידעת אתה( י ח שם) באומרו בטוב אותו ביאר אשר והוא. הרוב על בזה ביוצא להיות שהורגל עם הזה במעשה
 העם את ילין ולא מלחמה איש ואביך בשדה שכול כדוב המה נפש ומרי המה גבורים כי אנשיו ואת אביך את

 שביארתי כמו, הרביי מההקש יוצאים משונים ענינים הם שכלם'. וכו חיל בן גם והוא'. וכו נחבא הוא עתה הנה
 הענינים להכיר ומהיר זריז שיהיה לנבון  שחוייב דבר סוף. מעצמו יבין והמשכיל, ההוא במאמר בביאורי

 העיוני כחלק לא, ופרטיית חלקיית בידיעה אותם ומרחיקים מונעים הם ואשר, האנושיות הטובות הממציאים
 .לבד בכוללים הוא אליו המיוחד שהעיון המוחלט

359
 אברבנאל. 
360
 רש"י. 
361
 רש"י. 
362
 רש"י. 
363
 מלבי"ם. 
364
 רש"י. 
365
 רש"י. 
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ֹּאְמרּו ַאֵיה ֲאִחיַמַעץ ִויהֹוָנָתן. ַוָיבֹּאּו ַעְבֵדי ַאְבָשלֹום ֶאל  ָהִאָשה ַהַבְיָתה ַוי

ֹּאֶמר ָלֶהם ָהִאָשה ָעְברּו ִמיַכל ַהָמִים שעברו את פלג המים, או את נהר -ַות

בּו ְירּוָשָלִם. 366הירדן ֹּא ָמָצאּו ַוָישֻּ  ַוְיַבְקשּו ְול

יהונתן ואחימעץ  ֵמַהְבֵאר  של אנשי אבשלום, ַוַיֲעלּו -ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֶלְכָתם 

ֹּאְמרּו ֶאל ָדִוד קּומּו ְוִעְברּו ְמֵהָרה ֶאת ַהַמִים ִכי ָכָכה  ַוֵיְלכּו ַוַיִגדּו ַלֶמֶלְך ָדִוד ַוי

ָיַעץ ֲעֵליֶכם ֲאִחיתֶֹּפל. ַוָיָקם ָדִוד ְוָכל ָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ַוַיַעְברּו ֶאת ַהַיְרֵדן ַעד 

ֹּא ָעַבר ֶאת ַהַיְרֵדן.אֹור ַהבֶֹּקר  ֹּא ֶנְעָדר ֲאֶשר ל  ַעד ַאַחד ל

 

&&&&&& 

 

 מיתת אחיתופל

ֹּא ֶנֶעְׂשָתה ֲעָצתֹו  והבין שדוד ינצח במלחמתו ויענישנו –ַוֲאִחיתֶֹּפל ָרָאה ִכי ל

ַוַיֲחבֹּש ֶאת ַהֲחמֹור ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל ֵביתֹו ֶאל ִעירֹו ַוְיַצו  - 367על עצותיו הרעות

ַוֵיָחַנק ַוָיָמת ַוִיָקֵבר ְבֶקֶבר  -368כתב צוואה כדרך הנוטים למות-ל ֵביתֹוֶא 

ָאִביו. אחיתופל חנק את עצמו כי האמין מעתה שדוד יחזור למלכותו 

ויהרגו כמורד במלכות ונכסיו יועברו למלך כדין מורד במלכות, והרוגי 

נכסיו  , ולכן חנק את עצמו, כדי להציל את369מלכות ממונם למלכות

 .370ליורשיו

&&&&&& 

 

 אחיתופל אין לו חלק לעוה"ב

                                                           
366
 רלב"ג, רד"ק, מצודת ציון. 
367
 רלב"ג ורד"ק. 
368
 רד"ק ומפרשים. 
369
 אלשיך. 
370
 מצודות. 
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"שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם  :371אמרו חז"ל

הבא...ואחיתופל". וכתב התוס' יו"ט: "ואחיתופל לא אתפרש בגמרא. 

. ודרשוהו 372אבל נ"ל מדכתיב "אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם"

דשוים הם. ואפשר לי עוד לדרוש דכתיב  בגמרא על דואג ואחיתופל, מכלל 

"ויחנק וימת ויקבר", וכלום היה המקרא חסר באומרו "ויחנק ויקבר", 

 מאי "וימת"?. אלא דמית מיתה תנינא לעולם הבא".

: "ארבעה הדיוטות בלעם ודואג ואחיתופל וגחזי אתה 373איתא בתנחומא

 מוצא שהללו מפני דבור פיהם נדחפו לגיהנם".

: "דורשי רשומות היו אומרים כולן באין 374נהדרין שםועוד נאמר בס

לעולם הבא שנאמר "לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי 

זה  -מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרועעי", לי גלעד

זה ירבעם  -כמשמעו, אפרים מעוז ראשי -אחאב שנפל ברמות גלעד, מנשה

 זה אחיתופל. -מחקקידקאתי מאפרים, יהודה 

דרושי פסוקים, כדכתיב )דניאל י( "את  -וביאר רש"י: דורשי רשומות 

הרשום בכתב אמת", היו אומרים שלכולם יש להם חלק, אפילו למנשה 

 וירבעם ולאחאב.

: "לעתיד לבא מתפחדין הצדיקים כשרואין את 375ובילקוט שמעוני נאמר

כך, לנו על אחת כמה וכמה. אחיתופל בגיהנם, אומרים עשית לאותו צדיק 

והקב"ה מראה את מעשיו, ואחר כך הם שמחים עליו, לכך נאמר "לא 

 היה פחד".

 

&&&&&& 

 

                                                           
371
 משנה סנהדרין פ"י. 
372
 תהילים נה, כד. 
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 .א סימן מצורע פרשת תנחומא מדרש 
374
 קד, ב. 
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 .תשע רמז תהלים 
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 33אחיתופל מת בגיל 

: "ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור  376אמרו חז"ל

ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק", וכתיב "אנשי דמים 

ימיהם", ותניא כל שנותיו של דואג אינן אלא שלשים  ומרמה לא יחצו

 וארבע ושל אחיתפל אינן אלא שלשים ושלש.

מכות יא, א: "אמר רב יהודה אמר רב קללת חכם אפילו בחנם איתא ב

היא באה. מנלן? מאחיתופל. שבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא 

דליקו  למישטפא לעלמא. אמר מהו לכתוב שם אחספא ומישדא בתהומא

אדוכתיה? ליכא דאמר ליה מידי. אמר: "כל היודע דבר זה ואינו אומרו, 

יחנק בגרונו". נשא אחיתופל ק"ו בעצמו, אמר: "ומה לעשות שלום בין 

איש לאשתו אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים. לכל 

העולם כולו לא כל שכן?!". א"ל שרי. כתב שם אחספא שדי אתהומא נחת 

דוכתיה. ואפילו הכי כתיב "ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו וקם א

 ויחבוש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק".

שחז"ל אמרו שאחיתופל מת בגיל ל"ג שנה. מפני  377וביאר המהר"ל

שאחיתופל נגזר עליו שיחנק בגרונו מפני קללת דוד, ואם מת בגיל ל"ד 

מה בו הקללה, שהרי אין זה משנה האם יחנק או שנה, אם כן לא נתקיי

ימות, כיון שסוף סוף היה ראוי שימות בשנה זו מפני הכתוב "אנשי דמים 

 ומרמה לא יחצו ימיהם", ולפיכך נחנק שנה אחת קודם.

 

&&&&&& 

 

 רשעותם של דואג ואחיתופל

                                                           
376
 .ב, סט סנהדרין 
377
 חדושי אגדות, שם. 
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: "אשכחיה שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא 378אמרו חז"ל במסכת חגיגה

בכי. אמר ליה שיננא מאי קא בכית? אמר ליה מי זוטרא מאי  דדשא וקא

דכתיב בהו ברבנן "איה ספר איה שקל איה ספר את המגדלים", איה 

סופר, שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, איה שוקל, שהיו שוקלים קלין 

וחמורין שבתורה, איה סופר את המגדלים, שהיו שונין שלש מאות הלכות 

ואמר רבי אמי תלת מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר 

במגדל הפורח באויר, ותנן שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם חלק 

לעולם הבא, אנן מה תהוי עלן? אמר ליה: שיננא, טינא היתה בלבם". 

 .רשעים היו מימיהם -ופירש רש"י: טינא היתה בלבם 

בלעם ודואג ואחיתופל : "מצינו בקין וקרח ו379ואמרו חז"ל במסכת סוטה

וגחזי ואבשלום ואדוניהו ועוזיהו והמן, שנתנו עיניהם במה שאינו ראוי 

להם מה שביקשו לא ניתן להם ומה שבידם נטלוהו מהם". ועוד נאמר 

שם: "אחיתופל על לשונו נטרד, שנאמר "ואחיתופל ראה כי לא נעשתה 

 עצתו וגו' ויצו אל ביתו ויחנק".

המצוה  -ם עסוק במצוה, בשעת עסקו במצוה: כאשר אד380אמר רב יוסף

המצוה מגינה עליו, אך לא מצילה  -מגינה ומצילה עליו, וכשאינו עוסק בה

אותו. אבל העוסק בתורה, בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שלא עוסק בה, 

התורה מגינה ומצילה עליו. שאלו רבה: והרי דואג ואחיתופל עסקו 

ייהם? אלא אמר רבא: בזמן העיסוק בתורה, ומדוע התורה לא הגינה על

בתורה, התורה מגינה ומצילה, ובזמן שאינו עוסק בה, מגינה היא על 

הלומד, אך לא מצילה עליו, ואילו המצוה, בין בשעת העיסוק בה ובין 

 לאחר מכן, מגינה על עושאה, אך לא מצילה אותו לחלוטין. 

&&&&&& 

&&&&&& 
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 צוואת אחיתופל

"ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור : 381אמרו חז"ל

וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק, בצואה בעלמא. ת"ר שלשה 

דברים צוה אחיתופל את בניו. אל תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות 

 בית דוד, ויום טוב של עצרת ברור זרעו חטים".

ים אלו, מפני מבאר שאחיתופל ציוה דוקא על שלשה דבר 382המהר"ל

שאחיתופל היה אחד מהקושרים נגד דוד המלך והשתתף במחלוקת, ובגין 

כך חנק את עצמו ולפיכך הזהיר על המחלוקת. "ובודאי לאחיתופל היה 

ראוי להזהיר על המחלוקת יותר מהאחרים, כאשר אין חכם גדול יותר 

מבעל נסיון, ולפיכך אמר "אל תהיו במחלוקת", כי המחלוקת הוא דבר 

רע כמו שהתבאר. וכדי לחזק יותר אמר שיהיו נזהרים וזריזים שלא יבא 

 סבה לבטל השלום שהוא דבר גדול".

ומסביר המהר"ל שישנם ג' חלקים בשלום. האחד הוא שלום בית, בין 

השלום שבין אדם לרעיו וחביריו והוא השלום שיש  -אדם לאשתו.  השני

שלא יהיה במחלוקת  השלום עם שאר בני אדם -לו עם עצמו, והשלישי

עמהם, ודבר זה תלוי בשלום מלכות, שהוא מחזיק את השלום בעם. וכנגד 

שלום ביתו, עם אשתו, ציוה אחיתופל ש'יום של עצרת ברור זרעו חטים', 

כי עיקר ביטול שלום בית שבין אדם עם אשתו הוא מתוך שאין לו 

צרת , ולהסיר סבת המחלוקת אמר דרך רמז וחכמה 'יום טוב ע383חטים

ברור זרעו חטים', כלומר שאז יהיו לכם חטים ויהיה לכם שלום בית. 

וכנגד השלום השני, בין איש ובין אחיו, אמר אחיתופל 'אל תהיו 

במחלוקת' זה עם זה, כי דבר זה נחשב כאילו הוא חולק עם עצמו, כי 

אחיו הוא כמותו. וכדי שלא יבאו לידי מחלוקת בין איש לרעהו, אמר 'אל 

הוי מתפלל  384מלכות בית דוד' שהוא שלום מלכות, וכמו שאמרותמרדו ב

בשלומה של מלכות שאלמלא מורא מלכות איש את רעהו חיים בלעו, 

                                                           
381
 .א, קמז בתרא בבא 
382
 .ג"פ השלום נתיב 
383

 חטים בשביל אלא ביתו בתוך מריבה שאין ביתו, בתוך בתבואה אדם יזהר "לעולם( א, )נטכמובא בב"מ  

 מחלוקת. לידי שמביא הוא חטים שמניעת הרי, ישביעך" חטים חלב שלום גבולך "השם שנאמר
384
 אבות פ"ג. 
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ולפיכך אמר 'ואל תמרדו במלכות בית דוד', שהוא סבה לבטל המחלוקת 

ולהעמיד השלום. ודוקא בית דוד כי לדוד ניתנה המלכות, אך לשאר 

 .385ם המלכות, מתחדשים מכך מחלוקותמלכות מפני שאין ראוי אליה

פירוש נוסף כתב הבן יהוידע. לדבריו, הקדמונים כתבו שדואג נחלק עם 

דוד משום שסבר שבהיותו מזרע רות המואביה, אינו ראוי לבוא בקהל, 

שבא על  מעשה בת שבע, שהרהר אחריועליו בגלל ואילו אחיתופל חלק 

"ל שלומדים מגילת רות אסורה עליו. וידוע מ"ש המפרשים זהאשת איש 

בעצרת, לפי שממנה יצא דוד המלך ע"ה שנולד בעצרת, וכל מגילת רות 

נכתבה ליחוס דוד המלך ע"ה, ולכך דוד נפטר בעצרת, שהקב"ה משלים 

ולפי זה כיון שנפטר דוד המלך ע"ה  386שנותיהן של צדיקים מיום ליום

ב"ה מילא בעצרת, ביום לידתו, הוברר לכולם שהוא צדיק גמור ולכן הק

התברר על את שנותיו. וכשהוברר שהוא צדיק גמור ולא חטא בבת שבע, 

 387ימלוך במקומו, וחז"ל אמרו ,נולד מבת שבעש ,ראוי ששלמהידי כך ש

שהחטים רומזים לשלום, ולכך הרואה חיטים בחלום יצפה לשלום, 

 "השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך". 388שנאמר

תהיו במחלוקת', שנחלקתי עם דוד בגלל  ועל כן אחיתופל ציוה אותם 'אל

מעשה בת שבע, ועל ידי כך 'אל תמרדו במלכות בית דוד', כשתראו 

שימלוך שלמה בנו תחתיו, ותאמרו שזה בא מביאת אשה האסורה עליו, 

ואינו ראוי למלוך, יען כי טעיתי במחלוקתי ולכן אין למרוד במלכות בית 

טוב של עצרת יתברר בבירור האם דוד, ו'יום טוב של עצרת ברור', שביום 

בעצרת  סתלק מהעולםהיתה נכונה או לא. שאם דוד י מחלוקתי על דוד

, אתם זרעו חיטים, עשו שלום עם ביתו 389יוברר שדוד לא חטא בבת שבע

וזרעו, כי חיטים רומזים לשלום, כי אז נעשה בירור גדול לבטל מעל דוד 

 את ההרהור והמחלוקת שעשיתי עמו מקודם.

                                                           
385
 .זה בשביל מלחמות ונתחדש המלכות לו ראוי היה שלא שאול אצל שהיה כמו 
386
 .באדר בשבעה נפטר ולכך, באדר בשבעה שנולד ה"ע רבנו משה על ש"וכמראש השנה יא, א.  
387
 ברכות נז, א. 
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 .יד, קמז תהלים 
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 שאז, בה שיפטר עצרת דהיינו ובלידה בפטירה בלול כלומר, בלול עצרת של טוב יום דגרסי ולגרסהוהוסיף:  

 .שבע בבת חטא ולא גמור צדיק שהוא הוכחה יהיה שזה הפטירה ומן הלידה מן בלול נעשה היום אותו
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 האם אחיתופל חשוב מאבד עצמו לדעת

: "שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להם 390אמרו חז"לכאמור לעיל, 

חלק לעולם הבא...ואחיתופל". וכתב התוס' יו"ט: "ואחיתופל לא אתפרש 

. 391בגמרא. אבל נ"ל מדכתיב "אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם"

הם. ואפשר לי עוד ודרשוהו בגמרא על דואג ואחיתופל, מכלל דשוים 

לדרוש דכתיב  "ויחנק וימת ויקבר", וכלום היה המקרא חסר באומרו 

 "ויחנק ויקבר", מאי "וימת"?. אלא דמית מיתה תנינא לעולם הבא".

:  "הנה רבים אומרים ורגיל בפי כל דהמאבד עצמו 392כתב היד המלך

לדעת אין לו חלק לעולם הבא. ודבר זה לא נמצא בשום מקום בגמרת 

לי וירושלמי. גם חפשתי בכל מקום שידי מגעת במדרש רבה ובתנחומא בב

ובמדרש הנעלם ולא מצאתי דבר מזה. וראיתי במוהרי"ט בחידושיו 

בההוא כובס דלא הוי  393לכתובות בעובדא המובא בגמרא פרק הנושא

באשכבתא דבי רבי ונפיק בת קול: "כל מאן דהוי באשכבתא דבי רבי 

סליק ההוא כובס לאיגרא ונפיל ומית. נפיק בת מזומן לחיי עולם הבא", ו

 קול: "אף ההוא כובס מזומן לחיי עולם הבא".

והקשה המוהרי"ט איך היה לו לההוא כובס חיי עולם הבא, והלא אמרינן 

דהמאבד עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא. והרב מוהרי"ט הלך שם 

רב מוהרי"ט בשביל כך בדרך רחוק ודחוק. ולא ידעתי איה ואיפה ראה ה

דבר זה. והא דהביא הגמרא דנפיק קלא דאף ההוא כובס מזומן לחיי 

עולם הבא, אין הכוונה דנמחל לההוא כובס חטאו של האיבוד לדעת 

ונשתנה ענינו מכל שאר מאבדי עצמם לדעת שאין להם חלק לעולם הבא. 

רק דיכול להיות דכל מאבדי עצמם לדעת אף דרעתם רבה וחטאתם כבדה 

גדול, בכל זאת אינם בכלל היורדין ואינם עולים. וכוונת הבת קול ועונשם 

השנית היה על מה דהבת קול הראשון הבטיח שכר לכל מאן דהוי 

                                                           
390
 משנה סנהדרין פ"י. 
391
 תהילים נה, כד. 
392
 .א"הי א"פ אבל, ל"זצ לנדא אלעזר רבי להגאון 
393
 .ב, קג כתובות 
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באשכבתא דרבי, שבשביל מצוה זו לבדו הוא מזומן לחיי עולם הבא. לכן 

הודיע הבת קול שנית דגם ההוא כובס אף דלא היה באשכבתא, בכל זאת 

טער על זה ובתום אמונתו היה הענין יקר בעיניו כל לעוצם צערו אשר נצ

כך עד שמסר נפשו עליו, על כן גם הוא בכלל ההבטחה של הבת קול 

הראשון כאילו היה אצל האשכבתא ויקח שכרו משלם, דאף הוא מזומן 

לחיי עולם הבא כאשר הובטח שכר זה לכל מאן דהוי באשכבתא דבי רבי. 

ה מאוד על הרב מוהרי"ט אשר נטה מני ועיין בתוס' שם ד"ה מזומן. ותמו

הדרך הפשוט והכניס את עצמו בפירוש דברי הגמרא האלה בדחוקים 

 עצומים.

ואולם לגוף ענין זה של מאבד עצמו לדעת דאין לו חלק לעולם הבא יש 

בארבע מאות  394להמציא רמז דבר. מהא דמייתי הגמרא באגדת חרבן

ן שידעו למה הן מתבקשין ילדים וארבע מאות ילדות שנשבו לקלון, כיו

אמרו: "אם אנו טובעין את עצמינו בים אנו באין לחיי עולם הבא?". 

והתם אין הכוונה דהיו שואלים אם יזכו בשכרן עבור טביעתן לחיי עולם 

הבא, דודאי חלילה להם לקדושי עליון כאלה לעבוד את רבונם על מנת 

ם לבל יכשלו בעוון לקבל פרס. אלא ודאי דכוונת שאלתם היא כי היו יראי

מאבדי עצמם לדעת אשר ענשם חמור כל כך דאינם באים לחיי עולם 

הבא, לכן שאלו אם כוונתם התמימה יועיל להם דישתנה ענינם מכל 

 מאבדי עצמם לדעת דהמה יהיו באים לחיי עולם הבא.

חשיב גם אחיתופל בהדי ארבעה  395אמנם במתניתין דריש פרק חלק

עולם הבא. ועל כולם הביא הגמרא שם ראיה הדיוטות דאין להם חלק ל

תשובת דוד לאחיתופל דהמלבין  396מקרא חוץ מאחיתופל, דהביא הגמרא

פני חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא. ולמה לא הביא הגמרא הטעם 

דבשביל שחנק את עצמו ואיבד חיותו לדעת אין לו חלק לעולם הבא. וזה 

", דאין להם חלק לעולם הבא מורה דמאבד עצמו לדעת אינו בכלל הני

 .עכ"ד

                                                           
394
 .ב, נז גיטין 
395
 .א, צ סנהדרין 
396
 .א, קז שם 
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(  כתב הגאון האדר"ת ז"ל שהגאון ר"א 397ובס' שמע אליהו )עובר אורח

לנדא ז"ל בעל 'יד המלך' העיר על מאמר העולם ש'המאבד עצמו לדעת 

אין לו חלק לעוה"ב', שדין זה אינו באמת, והראיה מאחיתופל שאין לו 

פוק ליה משום שאיבד חלק לעוה"ב מפני שמרד במלכות בית דין, ותי

עצמו לדעת. אלא ודאי דדין זה אינו. והקשה האדר"ת דבגמרא כלל לא 

הובאר מדוע אין לאחיתופל אין חלק לעוה"ב ויתכן שאכן הוא משום 

שאיבד עצמו לדעת. וזאת ועוד דמנין המקור שאין לו חלק לעוה"ב משום 

ש או בועט  שמרד במלכות בי"ד, וכי הוא מעיקרי התורה, ואינו רק כמכחי

בדברי נביא, אך מהיכ"ת שייענש בכך שינטל ממנו כל חלקו לעוה"ב.  

וא"כ יתכן שבאמת אין לו חלק לעוה"ב משום שאיבד עצמו לדעת, והכי  

, שאין לו חלק לעוה"ב משום שאיבד 398כתב התפארת ישראל על המשניות

עצמו לדעת. ואמנם העיר האדר"ת דהא כיון שהיה מורד במלכות בית 

, א"כ היה מחויב מיתה, א"כ אף שאיבד עצמו לא היה נענש בשביל דוד

"אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש", יכול כשאול, ת"ל  399זה, דהא דרשו

"אך". וא"כ ה"נ י"ל דהיה מותר לו להמית עצמו, כדי שלא ידונוהו מפני 

מרידתו. וכתב שאולי יש לחלק בין הרוגי מלחמה כהך דשאול שלא יפול 

דהוא גנאי גדול, כיון שהיה מלך ישראל, וגם שמא יתעללו בו ביד הערלים 

וייסרוהו ביסורים קשים ורבים, משא"כ במורד במלכות, שמתחייב מיתה 

בסייף בלבד, שהיא מיתה הקלה אף מחנק. וכתב האדר"ת ששמע שכך 

הקשה הגאון רבי זיסל רפפורט ז"ל ממינסק לבעל היד המלך, והוסיף 

, שרשות 400אבד עצמו לדעת, לפמש"כ הרמב"םשאפשר ומ"מ יש לו דין מ

ביד המלך למחול למורדיו, וכדמצינו שדוד מחל לשבע בן בכרי, א"כ י"ל 

 שגם לאחיתופל שהיה גדול בתורה היה מוחל.

                                                           
397
 אות פח.   
398
 סנהדרין פרק י אות יב. 
399
 בראשית רבה לד. ועי' רד"ק שמואל א, לא, ה. 
400
 מלכים ג, ח. 
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אך האדר"ת כתב ע"ז: "שוב נתיישבתי דזה אינו, דהא הוא היה משונאיו 

שביל . וא"כ בודאי היה ממיתו ב401בנפש מכבר. ועיין סוטה כ"א א'

 .402מרידתו, וא"כ הדרא קושיא לדוכתיה", עכ"ל

 

 

&&&&&& 

 

  דוד שב בחזרה

ְוָדִוד ָבא ַמֲחָנְיָמה ְוַאְבָשֹלם ָעַבר ֶאת ַהַיְרֵדן הּוא ְוָכל ִאיש ִיְׂשָרֵאל ִעמֹו. ְוֶאת 

ִיְתָרא ֲעָמָׂשא ָׂשם ַאְבָשֹלם ַתַחת יֹוָאב ַעל ַהָצָבא ַוֲעָמָׂשא ֶבן ִאיש ּוְשמֹו 

הוא ישי אבי דוד, שמת בלא עוון -ַהִיְׂשְרֵאִלי ֲאֶשר ָבא ֶאל ֲאִביַגל ַבת ָנָחש

 ֲאחֹות ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב. 403בעטיו של נחש

 ַוִיַחן ִיְׂשָרֵאל ְוַאְבָשֹלם ֶאֶרץ ַהִגְלָעד.

א הם ַוְיִהי ְכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמה, הגיעו למחנהו שלשה צדיקים וברי לבב, הל

ִבי ֶבן ָנָחש ֵמַרַבת ְבֵני ַעמֹון הוא חנון בן מלך בני עמון שחזר בתשובה  -ְושֹּ

ְגִלים ִמְשָכב -404ונתגייר ֹּא ְדָבר ּוַבְרִזַּלי ַהִגְלָעִדי ֵמרֹּ -ּוָמִכיר ֶבן ַעִמיֵאל ִמּל

                                                           
401
[ ידעתי ולא] נכים עלי נאספו ונאספו שמחו ובצלעי" (לה תהלים) דכתיב מאי רבא דרשכוונתו למש"כ שם כך:  

 היה לא בשרי קורעין היו שאם לפניך וידוע גלוי עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני דוד אמר ".דמו ולא קרעו
 על הבא דוד לי ואומרים ממשנתן פוסקין דין בית מיתות בארבע עוסקין שהם בשעה אלא עוד ולא שותת דמי

 פני המלבין אבל הבא לעולם חלק לו ויש בחנק מיתתו איש אשת על הבא להם אמרתי .במה מיתתו איש אשת
 , עכ"ד הש"ס. ואיתא בחז"ל דדואג ואחיתופל אמרו לו כן. הבא לעולם חלק לו אין ברבים חבירו

402
הנושא ארוך ומרתק, אך מאחר שלא בחיבור הלכתי עסקינן, נציין בזה רק מראי מקומות לעיון בנדון זה:  

 ת"לדעת, ושו עצמו מאבד חשוב, תשובה משום לדעת עצמו המאבד האם( קיא' סי ב"ח) יעקב השבות דיון
ת מהדו"ג ח"ב סי' שכא, שו"ת טוב טעם ודע -שו"ת האלף לך שלמה יו"ד סי' שכ, עו' סי ד"יו בית אפרים

 סוד' בקונט) ב"ח פעלים רב ת"שו, פט' סי א"ח זרע אברהם ת", שו מז דלת ו שער יוחאי רב, ספר בן
לבעל השואל ) ד"יו על דעת ויוסף שאול דברי' ילקוט הגרשוני מערכת מאבד עצמו לדעת, ס(. ד' סי ישרים

 בבא חמד חשוקישו"ת אבן יקרה מהדו"ק יו"ד סי' נו, שו"ת יביע אומר ח"ב סי' כד,  ,(שמה' ומשיב, סי
והנה לפי המבואר בחלק מהנ"ל שהמאבד עצמו לדעת משום סיבה כל שהיא, לא נחשב  .א, קמז בתרא

מאבד עצמו לדעת לענין זה שאין לו חלק לעוה"ב, יתכן לומר שאחיתופל סבר שכיון שבלא"ה ימות משום 
את ביתו ורכושו, שלא ילקחו לבית המלך כדין רד במלכות, על כן בחר להמית עצמו כדי להציל שהוא מו

  -, ולכן לא נחשב להמאבד עצמו לדעתהמצודות )וכנ"ל( מורד במלכות, אלא יהיו ירושה לבניו, וכמש"כ
 שב"ג.

403
 רש"י ושאר מפרשים ע"פ בבא בתרא יז, א. 
404
 את שישב אומר רבי, שובי שמו נקרא ולמה, נחש בן חנון זה, נחש" בן ג: "ושובי מזמור( בובר) תהלים מדרש 

 ודאית". תשובה שעשה אומרים וחכמים, לשעה יצרו
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-ְוָקִלי ּוְכִלי יֹוֵצר ְוִחִּטים ּוְׂשעִֹּרים ְוֶקַמח -406כלי תשמיש -ְוַספֹות -405מצעות

ֹּאן ּוְשפֹות ָבָקר ִהִגישּו  -407מיני קליות ּופֹול ַוֲעָדִשים ְוָקִלי. ּוְדַבש ְוֶחְמָאה ְוצ

 ְלָדִוד ְוָלָעם ֲאֶשר ִאתֹו ֶלֱאכֹול, ִכי ָאְמרּו ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ַבִמְדָבר. 

  אשרי התומך במלך מלכי המלכים כשמסביב נמצאים

 מרשיעי בריתו

 של זכותם גדולה כמה: "408עולם שם כתב רבינו החפץ חיים זצ"ל בספרו

 לעמוד חיל לאזור ותחבולות עצות לבקש הזאת בעת המתחזקים האנשים

 להגדיל תחבולות שיבקשו ידי על והיינו, הזמן מצוקי נגד במערכה

 תורה קיבוצי ידי על והוא, מישראל ו"ח תשתכח שלא והמצוה התורה

 שימצא מי דומה שאינו, שלפנים ממה יותר הרבה גדולה והזכות, ל"וכנ

 רב וחילו שקטה שהארץ בעת המלך כבוד לרומם עצמו על לקבל מתנדב

 שהמלחמה בעת המלחמה בקשרי לעמוד מעצמו שמתנדב למי ועצום

 אז והמלך העמל מרוב ונחלשו נתמעטו העוזרים ועבדיו מאד התגברה

 לפניו לעמוד ויקרבהו המלך בעיני רב חן ימצא שבודאי, מאד צרה בעת

 שאמר כמו, בעניננו ממש הוא וכן. המלחמה כשינצח פניו מרואי ולהיות

 את שמרו אשר צדוק בני הלוים והכהנים"( ד"מ יחזקאל) הכתוב

'. וגו "לשרתני אלי יקרבו המה מעלי ישראל בני בתעות מקדשי משמרת

, אמר, פטירתו לפני לשלמה כשציוה ה"המע בדוד כן גם זה כעין ונאמר

 אלי קרבו כן כי שלחנך באוכלי והיו חסד תעשה הגלעדי ברזלי ולבני"

 מלחזק בימינו עצמו שמרפה מי, להיפך וכן "אחיך אבשלום מפני בברחי

 שאינו שמראה, שלפנים ממה יותר הרבה גדול עוונו, ותורתו השם כבוד

 כתב זה וכעין. ל"וכנ כבודו שנתמעט, לו צר בעת המלך לכבוד חושש

 שהמלך שרואה יותר חמור עונו כזו בעת שהמתרפה בתשובותיו ש"הרא

 ". *לכבודו לחוש לבו אל שם ואינו צרה בעת

                                                           
405
 רש"י. 
406
 רש"י. 
407
 רש"י. 
408
 .כב פרק א"ח 
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: וכיון שראה דוד שנתבססה מלכותו, התחיל לומר מזמור, 409אמרו חז"ל

זה דיסמוס, "ושובי בן נחש",  -ואימתי היה כן, "ויהי כבוא דוד מחנימה"

שמו שובי, רבי אומר שישב את יצרו לשעה, זה חנון בן נחש, ולמה נקרא 

וחכמים אומרים שעשה תשובה ודאית, "ומכיר בן עמיאל מלא דבר 

וברזלי הגלעדי מרוגלים", מיד התחילו מכבדין אותו, שנאמר "משכב 

אלו חביות של  -אלו פלוקמיא מצעות, ספות -וספות וכלי יוצר", משכב

 -כמשמעו, "קלי" -ושעורים"שבאין מבית רמתה, "וחטים  -יין, וכלי יוצר

, אלו קליות, "דבש וחמאה -כמשמעו, "קלי" -זו שתיתא, "פול ועדשים"

גבינים של חלב, ונקרא תורין, שלא היה  -כמשמעו, "שפות בקר" -וצאן"

הזבוב יכול לעמוד עליהן, אלא היה נופל מהן, "הגישו לדוד ולעם אשר 

אלו הייתי מתיירא אתו לאכול".  כיון שראה דוד כן, התחיל לומר מ

והשלימו לי, בודאי אינו מהם, אלא הקדוש ברוך הוא השלימו לי, שנאמר 

, התחיל לומר "מזמור לדוד  410ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו

 בברחו".

דוד הבין שחיל מועט ערוך יפה לקרב, טוב יותר מחיל רב וגדול שאין בו 

שרי אלפים ושרי מאות, וחילק סדר, ולכן ערך את חילו יפה, ומינה עליו 

. ַוִיְפקֹּד ָדִוד ֶאת ָהָעם ֲאֶשר ִאתֹו ַוָיֶׂשם ֲעֵליֶהם 411את צבאו לשלשה חלקים

 ָׂשֵרי ֲאָלִפים ְוָׂשֵרי ֵמאֹות.

ַוְיַשַּלח ָדִוד ֶאת ָהָעם. חילקו לשלשה חלקים. ַהְשִלִשית ְבַיד יֹוָאב ְוַהְשִלִשית 

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ְבַיד ֲאִביַשי בֶ  ן ְצרּוָיה ֲאִחי יֹוָאב ְוַהְשִלִשת ְבַיד ִאַתי ַהִגִתי ַוי

ֹּא ֵאֵצא ַגם ֲאִני ִעָמֶכם.  ָהָעם ָיצ

ֹּא ֵתֵצא ִכי ִאם נֹּס ָננּוס  ֹּאֶמר ָהָעם ל ֹּא ָיִׂשימּו ֵאֵלינּו ֵלב, כיון  -412נברח-ַוי ל

כי אנו לא  413מהשהמלך אינו נמצא עמהם, לא יתאמצו לנצחנו במלח

וגם יטעו לחשוב  414נחשבים בעיניהם, אלא אתה, שרוצים הם להרגך
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ֹּא ָיִׂשימּו  415שעיקר בני המחנה נותרו ללחום עם דוד תּו ֶחְצֵינּו ל ְוִאם ָימֻּ

נּו ֲעָׂשָרה ֲאָלִפים ְוַעָתה טֹוב ִכי ִתְהֶיה ָּלנּו ֵמִעיר ַלְעזֹור.  ֵאֵלינּו ֵלב ִכי ַעָתה ָכמֹּ

ֹּאֶמר ֲאֵליֶהם ַהֶמֶלְך ֲאֶשר ִייַטב ְבֵעיֵניֶכם ֶאֱעֶׂשה ַוַיֲעמֹּד ַהֶמֶלְך ֶאל ַיד ַהַשַער  ַוי

 ְוָכל ָהָעם ָיְצאּו ְלֵמאֹות ְוַלֲאָלִפים.

 

&&&&&& 

 

 !צו המלך: לא להרוג את אבשלום

דוד נרדף, מושפל ומבוזה על ידי בנו, הרוצה בכל מאודו להורידו מכסא 

 מצווה את שרי צבאו שלא יפגעו, חלילה, באבשלום בנו.מלכותו. אך דוד 

בגלל שהוא בני -ַוְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת יֹוָאב ְוֶאת ֲאִביַשי ְוֶאת ִאַתי ֵלאמֹּר ְלַאט ִלי

, ובואו עם 416ַלַנַער ְלַאְבָשלֹום, אם יקרא עליכם למלחמה, חמלו עליו

 .417תעשו לו מאומה לאאבשלום בנחת, ו

והורה מפורשות שלא לעשות לו דבר, מפני שסבר דוד חמל על אבשלום 

שעוון בת שבע גרם לו לכל זאת, ואילו אבשלום הוא רק שליח הקב"ה 

להענישו, והוא אינו אשם על מעשיו. ועוד, שדוד סבר שאבשלום אינו חפץ 

. וכיון שדוד לא ידע ביד מי 418להורגו, ולכן ציווה שלא יהרגו את אבשלום

 419שלום, הזהיר את שלושתם לבל יבולע לומשלושת שרי הצבא יפול אב

ְוָכל ָהָעם ָשְמעּו ְבַצּוֹּת ַהֶמֶלְך ֶאת ָכל ַהָשִרים ַעל ְדַבר ַאְבָשלֹום. ַוֵיֵצא ָהָעם 

ַהָשֶדה ִלְקַראת ִיְׂשָרֵאל ַוְתִהי ַהִמְלָחָמה ְבַיַער ֶאְפָרִים. ַוִיָנְגפּו ָשם ַעם ִיְׂשָרֵאל 

י ָדִוד ַוְתִהי ָשם ַהַמֵגָפה ְגדֹוָלה ַביֹום ַההּוא ֶעְׂשִרים ָאֶלף. ַוְתִהי ָשם ִלְפֵני ַעְבדֵ 

ַהִמְלָחָמה ָנפֶֹּצת ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוֶיֶרב ַהַיַער ֶלֱאכֹּל ָבָעם ֵמֲאֶשר ָאְכָלה ַהֶחֶרב 
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, שמפחד אנשי דוד נפוצו אנשי 420ַביֹום ַההּוא, שחיות היער הרגום

. 421לחמה לכל עבר, עד שהחיות טרפו אותם, כפי שהחרב הרגה בהםהמ

ויש אומרים שהיער עצמו הרגם, שנפוצו לכל עבר ונפצעו בעצי היער 

 .422בברחם

&&&&&& 

 

 

 מות אבשלום

ַאְבָשלֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ְוַאְבָשלֹום רֵֹּכב ַעל ַהֶפֶרד  - 423בדרך מקרה -ַוִיָקֵרא

ֹּאשֹו ָבֵאָלה ֹּא ַהֶפֶרד ַתַחת ׂשֹוֶבְך ָהֵאָלה ַהְגדֹוָלה ַוֶיֱחַזק ר אבשלום רכב  -ַוָיב

בה  כוסתבה ,עם הפרד תחת ענף האלה רודפיו, נכנס על הפרד ובנוסו מפני

, ולפי 424הפרד עבר מתחתיולאחר שיר, באונשאר תלוי הוא ראשו ו ותשער

ַויַֻּתן ֵבין ַהָשַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהֶפֶרד ֲאֶשר   425שנתגאה בשערו נתלה בשערו

שאבשלום שלף את חרבו ורצה לחתוך את  426ַתְחָתיו ָעָבר. אמרו חז"ל

, והעדיף שערו, כדי לרדת מהאלה, אך ראה גהינום פתוחה תחתיו

 .לה מאשר ליפול לגהינוםלהישאר תלוי על הא

 ההתבוננות מסייעת להרגעת הרוחות ולהשקטת מריבות 

כתב שכיון שראה את אש הגהינום פעורה תחתיו, נמנע  427המהרש"א

וס. אך אילו הפרד לא היה עובר תחתיו, לא היה נמלקצוץ את שערותיו ול

נמנע מלהשתחרר על ידי קציצת שערותיו, לרכב עליו ולהמשיך לפקח על 

 המרד. 

                                                           
420
 תרגום יונתן. 
421
 רלב"ג. 
422
 רד"ק, מלבי"ם. 
423
 רש"י. 
424
 מצודות. 
425
 רד"ק. 
426
 פרקי דר"א פרק נב. 
427
 סוטה י, ב בחידושי אגדות. 



121 
 

מובא בשם הגה"צ רבי איזיק שר זצ"ל  428לקט שיחות מוסר בספר

שעצם העובדה שאבשלום נתלה דוקא בשערו, גרמה לו להתבונן, לערוך 

ר אני ושערותי קדושים, אם כן כיצד דין וחשבון, בחושבו כך: הרי נזי

. אלא בהכרח שמעשי אינם בעשיית המצוה תבוא אלי תקלה דוקא

רצויים לפני הקב"ה, ומכיון שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, לכן 

לא מנעוני מן השמים למרוד באבי. אך למצוות ישנן זכות להגן ולהציל 

שנלכדתי דוקא  -ליבואבשלום בכך הרהר  -את עושיהן, לכן מבין אני

בתשובה. ואם  , כזכות ולא כחובה, כדי שאשוביםהקדוש בשערותי

אקצוץ כעת את שער ראשי ואמשיך במרד, סופי יהיה שדרכי תובילני 

 אל הגהינום. 

אך אם הפרד היה נשאר תחתיו, אבשלום לא היה עוצר, ולו לרגע אחד, 

להינצל מעונשי ל מעשיו, ולא היה זוכה עכדי להתבונן, להרהר בלבבו 

 .429הגהינום

כשאדם נמצא בתוך רחש בחש של מריבה משפחתית, נסחף הוא אל  ---

זרם המחלוקת. זה אמר כך וזה השיב לו כך. ההורים השתמשו בביטוי 

מעליב והאח החרה אחריהם במילה אומללה. הוא תורם את חלקו 

ומבעיר את המדורה בפיסת רכילות נוספת והאחים והאחיות מפטירין 

חריו בעוד זילזול, אימרת כנף מיותרת, עקיצה החודרת ללבבות כארס א

של עכנאי, או העלבה והתחשבנות על ריב ישן, שמורסת מוגלתו כבר 

 לדמם כדי שוב, לכבודו של הריב החדש, פותחים אותהוכעת,  הנסגר

 , להקניט ולהתחשבן.יחדיו

א מתכתש אך אילו האדם היה נעצר לרגע, נושם עמוק, מהרהר עם מי הו

כעת, עם הוריו מולידיו, עם אחיו ואחיותיו, גיסיו וגיסותיו, הלא הם 

 עצמו ובשרו, האנשים הקרובים אליו ביותר.

בני אילו האדם היה נעצר לרגע קט, מנסה לרדת למוחותיהם ולבבם של 

את הצד שלהם, לדעת שכשם מעט גם הצד השני בויכוח, לנסות להבין 
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ומאווים, גם להם ישנם תחושות ורצונות, שלו עצמו יש דעות, רצונות 

, ואולי ניתן לפשר ולגשר. לא למטבע שני צדדיםהרי משאלות ודרישות, ו

להוסיף עוד קש וגבבא למדורת הריב הגדולה, אלא להנמיך את הלהבות 

 ולקרב את הלבבות. הלא אנשים אחים אנחנו!!

כח ההתבוננות גדול הוא לאין שיעור בהקטנת והנמכת מריבות 

משפחתיות. העצירה משטף הויכוח והיציאה מתוככי בועת המחלוקת, 

ל רבות לריבוי כדי לחשוב, להתבונן, להחליט האם כל זה שווה, תועי

      .אחדות ושמחה בתוככי המשפחה ומחוצה לה

ֹּאֶמר ִהֵנה ָרִאיִתי ֶאת ַאְבָשֹלם ָתלּוי ָבֵאלָ  ה. ַוַיְרא ִאיש ֶאָחד ַוַיֵגד ְליֹוָאב ַוי

ֹּא ִהִכיתֹו ָשם ָאְרָצה ְוָעַלי  ֹּאֶמר יֹוָאב ָלִאיש ַהַמִגיד לֹו ְוִהֵנה ָרִאיָת ּוַמדּוַע ל ַוי

ַוֲחגָֹּרה ֶאָחת. שאם הרגת את אבשלום,  430עשר סלעים-ָלֶתת ְלָך ֲעָׂשָרה ֶכֶסף

 . 431הייתי מעניק לך כסף וחגורה

ֹּאֶמר ָהִאיש ֶאל יֹוָאבוַ  ֹּא ֶאְשַלח ָיִדי ֶאל  י ְולּוא ָאנִֹּכי שֵֹּקל ַעל ַכַפי ֶאֶלף ֶכֶסף ל

ואף אם נמצא אדם  432ֶבן ַהֶמֶלְך, כיון שהוא בן המלך, לא אגע בו לרעה

ִכי ְבָאְזֵנינּו ִצָּוה ַהֶמֶלְך  433שישלם לי אלף כסף, לא אהרוג את אבשלום

ְמרּו ִמי ַבַנַער ְבַאְבָשלֹום. שמי אְֹּתָך ְוֶאת ֲאִביַשי ְוֶאת ִאַתי ֵלאמֹּר ִש 

, 434שאבשלום יבוא לידו, ישמרנו ולא יגע בו לרעה, אלא יבוא עימו בנחת

ֹּא ִיָכֵחד ִמן ַהֶמֶלְך ְוַאָתה ִתְתַיֵצב ִמֶנֶגד.  אֹו ָעִׂשיִתי ְבַנְפִשי ֶשֶקר ְוָכל ָדָבר ל

ִחיָלה ְלָפֶניָך, לא  ֹּא ֵכן אֹּ ֹּאֶמר יֹוָאב ל אבקש זאת ממך שוב ואלך בעצמי ַוי

, ַוִיַקח ְשֹלָשה ְשָבִטים ְבַכפֹו ַוִיְתָקֵעם ְבֵלב ַאְבָשלֹום עֹוֶדנּו ַחי ְבֵלב 435להורגו

השבטים היו גדולים וחזקים וחדים בראשם והיה בכוחם  –ָהֵאָלה. 

, ציוה יואב את נעריו יםחיב שארהורגו כחרב. אך כיון שאבשלום נל
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ְׂשֵאי ְכֵלי יֹוָאב ַוַיכּו   -436ליו להכותו ולהמיתונושאי כ ַוָיסֹּבּו ֲעָׂשָרה ְנָעִרים נֹּ

הּו.  ֶאת ַאְבָשלֹום ַוְיִמיתֻּ

אבשלום נתנווה בשערו. ר' חנינא ": 437במסכת סוטה ירושלמיאיתא ב

אמר כחרובית גדולה היה. יכול ככידון רבי ביבי בשם רבי יוחנן בדין בדין 

בי חנינה כד סלקית להכא נסבית איזורא דברי ואיזורא היה עשוי. אמר ר

דחמרי מקפא כורתא דחרוביתא דארעא דישראל ולא מטון וקצית חד 

 ."חרוב ונגד מלא ידויי דבש

 עבירה גוררת עבירה

. שנו רבותינו 439"כי תצא למלחמה וגו' ושבית שביו: "438אמרו בתנחומא

בשביה אשת יפת תאר וראית "מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, 

 ?כדי שלא תמצא חן בעיניו, מה כתיב אחריו 440"]וגו'[ וגלחה את ראשה

, שתי נשים בבית, מריבה בבית, ועוד 441"כי תהיין לאיש שתי נשים"

כי " ?האחת אהובה, והאחת שנואה, או שתיהן שנואות, מה כתיב אחריו

נייהו בן , כל מאן דנסיב יפת תואר נפיק מי442"יהיה לאיש בן סורר ומורה

סורר ומורה, שכן מצינו בדוד, על שחמד מעכה בת תלמי מלך גשור 

בצאתו למלחמה, יצא ממנו אבשלום, שביקש להרוג אותו, ושכב עם נשיו 

לעיני כל ישראל ולעיני השמש, ועל ידו נהרגו כמה רבבות מישראל, ועשה 

ושבע בן בכרי, ואחיתופל,  בן גרא מחלוקת בישראל, ונהרג שמעי

  ".ושת, ואיש בשת, והשליט ציבא על כל בית שאולומפיב

&&&&&& 
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 הסיבות להריגת אבשלום ע"י יואב

אף שדוד ציוה את שרי צבאו שלא לפגוע באבשלום, הרגו יואב, כיון 

שראה רמז מן השמים בכך שנתפס בעץ, שיש להורגו על מעשיו הרעים, 

לבב אביו ולבב הסנהדרין ולב  שמרד באביו וגרם הרג בעם וגנב את

 .443העם

לדעת יואב היה אבשלום מורד במלכות, ומלך שמחל על כבודו אין כבודו 

שוב אין לזה  -. ולדעת דוד, כיון שכל ישראל הלכו אחר אבשלום 444מחול

דין מורד במלכות כיון שהתחלפה המלוכה, וכמו שלא חייב דוד את כל 

  .445צבאוינה את עמשא לשר ישראל מיתה על שהלכו עם אבשלום ואף מ

ועוד, שיואב הסביר בעצמו לדוד, הסיכוי היחיד לסיום המלחמה ללא 

שפיכות דמים נוספת מישראל, היה ע"י שיהרוג את אבשלום, וממילא לא 

 .446תימשך המלחמה

ובנוסף, יואב סבר שאבשלום ביקש את נפשו ונפש בניו ונשיו, והיה הורג 

, כדי שיקום במלכותו, כמו שעינה את את אביו ואת אחיו ומענה את נשיו

פלגשי אביו, ואם היה משאיר את אבשלום בחיים, היו כל בית דוד 

 .447רודףבסכנת חיים, ולכן הרגו כדי להצילם, כדין מצויים 

: לפי שאבשלום גנב ג' לבבות, לבב אביו ולבב בית דין ולב 448אמרו חז"ל

עשר פילגשי אביו,  אנשי ישראל, לפיכך נתנו בו ג' שבטים. ולפי שבא על

לפיכך נתנו בו עשר לונביות עשר נערי יואב ולב בית דין שאמר על מאתים 

 איש שהלכו עמו הלכו לתומם ואמרו כי מאתים ראשי סנהדרין היו.

                                                           
443
 לועז.ר"י אקסוטה. מובא בילקוט מעם  
444
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 שב"ג(. -ביכולתו להשתחרר מבית האסורים ע"י תכסיסים ותחבולות ולפתוח שוב במרד
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 משנה סוטה פרק א משנה ח. 



125 
 

 ואת) אביך את כבד מצות על העובראיתא: "כל  449ובפרקי דרבי אליעזר

, רמחים עשרה לו נוקרו כךלפי, הדברות עשרת על עובר לויכא ,(אמך

 ".יואב כלי נושאי עשרת בו וידו" אמרשנ

ַוִיְתַקע יֹוָאב ַבשָֹּפר ַוָיָשב ָהָעם ִמְרדֹּף ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ִכי ָחַׂשְך יֹוָאב ֶאת ָהָעם, 

שיואב מנע את אנשי דוד לרדוף אחר ישראל, חיילי אבשלום, כיון שלא 

 . 450בידיהםהיה ברצונו להמשיך ולהילחם עמם, אחר שאבשלום נפל 

בור וחפירה  -ַוִיְקחּו ֶאת ַאְבָשלֹום ַוַיְשִליכּו אֹּתֹו ַבַיַער ֶאל ַהַפַחת ַהָגדֹול

שהחפירה עצמה היתה גדולה  -ַוַיִצבּו ָעָליו ַגל ֲאָבִנים ָגדֹול ְמאֹּד 451גדולה

והוצרכו למלאותה באבנים רבות, ומלבד זאת, הערימו גל אבנים גדול גם 

ָהָליו.  -453מאנשי אבשלום -ְוָכל ִיְׂשָרֵאל 452מחוץ לחפירה ָנסּו ִאיש ְלאֹּ

שמחמת הבושה על הרמת נס המרד, נס כל אחד לאהלו הפרטי, מבלי 

. ובעבור הבושה שהתביישו על שמרדו בדוד, 454אחריםה להתאסף יחד עם

לא נענשו כפי שנענשו על שלא הספידו את שאול, משום שהעובר עבירה 

 .455לו כל עונותיוומתבייש בה, מוחלין 

ֲאֶשר ְבֵעֶמק ַהֶמֶלְך  -457בנין גבוה -ֶאת ַמֶצֶבת 456ְוַאְבָשֹלם ָלַקח ַוַיֶצב לֹו ְבַחָייו

: "כי אמר אין לי 458ִכי ָאַמר ֵאין ִלי ֵבן ַבֲעבּור ַהְזִכיר ְשִמי. איתא בסוטה

"ויולדו לאבשלום שלשה בנים ובת  459בן", ולא הוו ליה בני? והכתיב

. אמר רב יצחק בר אבדימי שלא היה לו בן הגון למלכות. רב חסדא אחת"

אמר גמירי כל השורף תבואתו של חבירו אינו מניח בן ליורשו ואיהו 
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"ויאמר אל עבדיו ראו חלקת יואב אל ידי ולו שם  460קלייה לדיואב דכתיב

 שעורים לכו והציתוה באש ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש".

ַאְבָשֹלם ָלַקח ַוַיֶצב לֹו ְבַחָייו". מאי לקח? אמר ריש לקיש : "וְ 461אמרו חז"ל

שלקח מקח רע לעצמו. "ֶאת ַמֶצֶבת ֲאֶשר ְבֵעֶמק ַהֶמֶלְך" וגו', א"ר חנינא בר 

פפא: בעצה עמוקה של מלכו של עולם, דכתיב "ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליָך ָרָעה 

 ִמֵביֶתָך".

מֹו ַוִיָקֵרא ָלּה ַיד ַאְבָשֹלם ַעד ַהיֹום ַהֶזה. אבשלום לא ַוִיְקָרא ַלַמֶצֶבת ַעל ְש 

נקבר במקום אשר הכין לו בחייו, ומאחר שהוא קרא למצבה על שמו, 

מצבת קבורת אבשלום, אך הוא נקבר ביער, ולכן נקראת המצבה שהקים 

 462ולא נקבר בה, בשם יד אבשלום

מחשבות בלב איש  וכתב האברבנאל: "כוון הכתוב בזה לומר כי רבות

ועצת השם היא תקום, כי הנה אבשלום הציב בחייו מצבה יפה בעמק 

המלך למען הזכיר שמו, לפי שלא היו לו בנים, והיה קורא לה יד 

אבשלום, רוצה לומר מקום אבשלום, והוא לא זכה להקבר שם כי נקבר 

בפחת אשר ביער, וכמה אנשים קרו להם רעות רבות ולא נקברו 

 *ציבו להם בחייהם, כי לא לאדם דרכו להכין צעדו".במקומות שה

*** 

ַוֲאִחיַמַעץ ֶבן ָצדֹוק ָאַמר ָארּוָצה ָנא ַוֲאַבְשָרה ֶאת ַהֶמֶלְך ִכי ְשָפטֹו ה' ִמַיד 

ְיָביו.  אֹּ

ָרה ַאָתה ַהיֹום ַהֶזה ּוִבַשְרָת ְביֹום ַאֵחר  ֹּא ִאיש ְבׂשֹּ ֹּאֶמר לֹו יֹוָאב ל  -ַוי

ֹּא  -463כשתהיה לך בשורה טובה ביום אחר, תבשרנה למלך ְוַהיֹום ַהֶזה ל

 464ְתַבֵשר, ִכי ַעל ֵכן ֶבן ַהֶמֶלְך ֵמת, ואם כן, בשורתך אינה בשורה טובה.
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ֹּאֶמר יֹוָאב ַלכּוִשי  מבני כוש היה ונתגייר, או שהיה ישראל והוא שחור -ַוי

יואב לא לו "רוץ בשר", רק "לך  –ָרִאיָתה  ֲאֶשרֵלְך ַהֵגד ַלֶמֶלְך   -465ככושי

הגד", כי הבשורה אינה בשורה טובה, אך בכל זאת צריך להגיד ולהודיע 

 .ַוִיְשַתחּו כּוִשי ְליֹוָאב ַוָירֹּץ -466לדוד את אשר נעשה

: "וכי כושי היה, והלא בן ימיני היה. אלא מה כושי זה גופו 467אמרו חז"ל

בן ימיני משונה בדרכיו ובמעשיו הטובים, משונה מכל הבריות, כך היה 

אותו  של לפיכך נקרא שמו כושי. ר' אליעזר אומר: בא וראה ישרו ותומו

האיש, שאמר ליואב "אפילו אתה נותן לי זהב וכסף הרבה מאד איני עובר 

על מצות המלך". אמר לו יואב: "בבקשה ממך שתראיני המקום שהיה 

כורע ומשתחוה לפניו, שנאמר אבשלום תלוי בו", ולא קבל, התחיל 

"ויאמר יואב לא כן אוחילה פניך", ולקח אותו בזרוע והראה לו את 

 המקום שאבשלום תלוי בו".

ָצה ָנא ַגם ָאִני  ֹּאֶמר ֶאל יֹוָאב ִויִהי ָמה ָארֻּ ַויֶֹּסף עֹוד ֲאִחיַמַעץ ֶבן ָצדֹוק ַוי

ֹּאֶמר יֹוָאב ָלָמה ֶזה ַאָתה ָרץ ְבִני ּוְלָכה ֵאין ְבׂשֹוָרה מֵֹּצאת.  ַאֲחֵרי ַהכּוִשי ַוי

ֹּאֶמר לֹו רּוץ ַוָיָרץ ֲאִחיַמַעץ ֶדֶרְך ַהִכָכר ַוַיֲעבֹּר ֶאת ַהכּוִשי.  ִויִהי ָמה ָארּוץ ַוי

אחימעץ רצה להיות הראשון שיבשר לדוד על מות אבשלום וסיום המרד, 

א ישמח על בחושבו שדוד ישמח מהבשורה. אך יואב הבהיר לו שדוד ל

מות בנו, ומצינו שכל מי שבישר למלך דוד בשורה רעה, נענש, ולכן יואב 

 . 468על מות אבשלום חס על אחימעץ וניסה למונעו מלבשר לדוד

, ויש המבארים: דוד 469בין שני שערי החומה -ְוָדִוד יֹוֵשב ֵבין ְשֵני ַהְשָעִרים

צח, הוא עצמו ישב בין שני חדרי הצרות, מצד אחד, אם אבשלום יינ

ַוֵיֶלְך ַהצֶֹּפה ֶאל ַגג ַהַשַער ֶאל  -470ייהרג, ואם יינצחו אנשיו, ייהרג אבשלום

 ַהחֹוָמה ַוִיָשא ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ִאיש ָרץ ְלַבדֹו.
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ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ִאם ְלַבדֹו ְבׂשֹוָרה ְבִפיו ַוֵיֶלְך ָהלֹוְך  ַוִיְקָרא ַהצֶֹּפה ַוַיֵגד ַלֶמֶלְך ַוי

ֹּאֶמר ִהֵנה ִאיש  ְוָקֵרב. ַוַיְרא ַהצֶֹּפה ִאיש ַאֵחר ָרץ ַוִיְקָרא ַהצֶֹּפה ֶאל ַהשֵֹּער ַוי

ֹּאֶמר ַהצֶֹּפה ֲאִני רֶֹּאה ֶאת ְמרּוַצת  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ַגם ֶזה ְמַבֵשר. ַוי ָרץ ְלַבדֹו ַוי

ַצת ֲאִחיַמַעץ ֶבן צָ  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ִאיש טֹוב ֶזה ְוֶאל ְבׂשֹוָרה ָהִראשֹון ִכְמרֻּ דֹוק ַוי

ֹּאֶמר ֶאל ַהֶמֶלְך ָשלֹום ַוִיְשַתחּו ַלֶמֶלְך ְלַאָפיו  טֹוָבה ָיבֹוא. ַוִיְקָרא ֲאִחיַמַעץ ַוי

ֹּאֶמר ָברּוְך ה' ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ִסַגר ֶאת ָהֲאָנִשים ֲאֶשר ָנְׂשאּו ֶאת ָיָדם  ָאְרָצה ַוי

ִני ַהֶמֶלְך.  ַבאדֹּ

ֹּאֶמר ֲאִחיַמַעץ ָרִאיִתי ֶהָהמֹון ַהָגדֹול  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ָשלֹום ַלַנַער ְלַאְבָשלֹום? ַוי ַוי

ֹּא ָיַדְעִתי ָמה. אחימעץ אמר למלך  ִלְשֹלַח ֶאת ֶעֶבד ַהֶמֶלְך יֹוָאב ְוֶאת ַעְבֶדָך ְול

המלבי"ם: "יוכל להיות שאינו יודע בדיוק מה נעשה עם אבשלום, וביאר 

נודע להעם מיתת אבשלום, בחשבם כי היא שעת בבר אמת בזה, שיכי ד

בשורה טובה, התקבצו על יואב שילך הוא ואחימעץ להגיד זאת להמלך, 

ראשון שבא אחימעץ וראה ההמון הובפרט כי יואב המית אותו, ואז ברגע 

לו "לא איש הזה לא ידע עדיין מה, ואז אמר "ארוצה נא" ויואב השיב 

בשורה אתה", וכן השיב שהוא לא ילך, מפני שהיא בשורה רעה בבחינת 

 המלך. וסיפר עתה את התחלת שליחותו כפי האמת".

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך סֹּב ִהְתַיֵצב כֹּה ַוִיסֹּב ַוַיֲעמֹּד.  ַוי

ִני ַהֶמֶלְך כִ  ֹּאֶמר ַהכּוִשי ִיְתַבֵשר ֲאדֹּ י ְשָפְטָך ה' ַהיֹום ִמַיד ְוִהֵנה ַהכּוִשי ָבא ַוי

 ָכל ַהָקִמים ָעֶליָך.

ֹּאֶמר ַהכּוִשי ִיְהיּו ַכַנַער  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַהכּוִשי ֲהָשלֹום ַלַנַער ְלַאְבָשלֹום? ַוי ַוי

ִני ַהֶמֶלְך ְוכֹּל ֲאֶשר ָקמּו ָעֶליָך ְלָרָעה. ְיֵבי ֲאדֹּ  אֹּ

ב כה ויסב ויעמוד, מהו ויסב : "ויאמר המלך סב התיצ471אמרו חז"ל

ויעמוד? אמר רבי אבא בר כהנא: אי הוי דוכוס איתעביד אפרכוס, ואי 

. והנה הכושי בא ויאמר הכושי 472הוה אפרכוס איתעביר אסטרטליטיס

יתבשר אדוני המלך וגו' ויאמר המלך אל הכושי השלום לנער אבשלום? 

גז המלך ויעל על עלית ויאמר הכושי יהיו כנער אויבי אדוני המלך וגו', ויר
                                                           

471
 .תתקנ רמז הברכה וזאת פרשת תורה שמעוני ילקוט 
472
 היינו שהמלך סבר שבא לבשר בשורה טובה ורצה להעלותו בדרגה, כפרס על בשורתו. 
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השער, מהו וירגז אמר רבי יצחק בר ]חנינא[ רמז ללוביריס שלו ודקרו 

אותו. והרי דברים קל וחומר ומה אחימעץ בן צדוק שלא דבר על בנו של 

מלך לא טובה ולא רעה זכה לכל הכבוד הזה, מי שמלמד סניגוריא על בניו 

 על אחת כמה וכמה".

 

&&&&&& 

 

 ם אב על בנוכרח -"אבשלום בני"

ַהֶמֶלְך ַוַיַעל ַעל ֲעִלַית ַהַשַער ַוֵיְבְך ְוכֹּה ָאַמר ְבֶלְכתֹו ְבִני  -473ויחרד -ַוִיְרַגז 

הלואי והייתי אני מת  -ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני ַאְבָשלֹום ִמי ִיֵתן מּוִתי ֲאִני ַתְחֶתיָך 

 ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני.  -474במקומך

בכי תמרורים על מיתת אבשלום, לפי שהיה יודע כי עונותיו דוד בכה 

ל מות בנו, משום שלמרות שמרד . דוד בכה ע475סבבו את מיתת אבשלום

להרוג את אביו, אלא רק למלוך תחתיו, ועל כך אמר "ְבִני  רצה בו, אך לא

 ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני ַאְבָשלֹום", שהיית בני, ולא היית כאכזר וזר להרגני,

ויש המסבירים  ובנוסף, היית "בני בני", בני העקרי הראוי למלוך תחתי.

שהצטער עליו במיוחד, בהיותו בנו, וגם תלמידו, כאשר התלמידים הם 

 476הבנים.

ועוד, שכאמור, דוד ידע שמעשה זו נסבב ע"י חטאו וע"י יעוד הנביא, ועל 

תחתי, ובזה החליט לאמר ולא אתה  -כך אמר "ִמי ִיֵתן מּוִתי ֲאִני ַתְחֶתיָך" 

ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני", הקדים שמו העצמי, כאילו היה צדיק מצד עצמו "

 ונענש בעון אביו.

                                                           
473
 מצודת ציון. 
474
 מצודות. 
475
 רלב"ג. 
476
 בינה לעיתים )לר"ע פיגו זצ"ל, בעל הגדולי תרומה(, ח"ב דרוש לד. 
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דוד עמד בפני מרד עקוב מדם, כאשר בנו, עצמו ובשרו, מנסה לחתור תחת 

כסאו. דוד נע ונד במשך ששה חדשים, כשלהט החרב המתהפכת תלויה על 

 נו אבשלום, בכה ואמר "בני", שמונה פעמים. ראשו, אך כששמע על מות ב

 מדוע חזר דוד על המילה "בני" שמונה פעמים? --

: "ַוִיְרַגז ַהֶמֶלְך ַוַיַעל ַעל ֲעִלַית ַהַשַער ַוֵיְבְך ְוכֹּה ָאַמר ְבֶלְכתֹו 477אמרו חז"ל

ְחֶתיָך ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני, ְבִני ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני ַאְבָשלֹום ִמי ִיֵתן מּוִתי ֲאִני ַת 

ְוַהֶמֶלְך ָלַאט ֶאת ָפָניו ַוִיְזַעק ַהֶמֶלְך קֹול ָגדֹול ְבִני ַאְבָשלֹום ַאְבָשלֹום ְבִני 

הני תמניא "בני" למה? שבעה דאסקיה משבעה מדורי גיהנם, ואידך  -ְבִני"

יה לעלמא איכא דאמרי דקריב רישיה לגבי גופיה, ואיכא דאמרי דאיית

 .478דאתי"

המהר"ל מסביר ששתי בקשותיו של דוד כוונו לדבר אחד, כי קירוב הראש 

לגוף הוא תיקון הנשמה, המרגישה בצער הגוף, שהיתה מחוברת אליו. 

כיון שפירוד בין הראש והגוף מורה על כריתה ופירוד מוחלט, דבר שהיה 

 ממלכותו.ראוי לאבשלום, שניסה להפריד ולכרות את דוד אביו 

דוד בוכה ומתחנן לבוראו שיציל את אבשלום בנו מדינה של גהינום, וזאת 

עוד, גם שיכניסנו לעולם הבא. אך לא די בכך, ומובא בפרקי דרבי 

: "ר' יוסי אומר שבעה פתחים לגהנם ונכנס אבשלום עד חמשה 479אליעזר

והתחיל בוכה ומיילל ומספד וקרא "אבשלום בני"  פתחים, ושמע דוד

וירגז המלך ויעל על עלית השער ויבך", וכן אמר "ה פעמים, שנאמר חמש

"אבשלום בני מי יתן מות תחתיך", והחזירו מחמשה פתחים, וראה דוד 

שנצל מחמשה פתחים והתחיל מהלל ומשבח ומפאר ליוצרו, שנאמר 

                                                           
477
 סוטה י, ב. 
478

 ביום המתים עבור צדקה שפוסקין מה( ומה ה"ד ריז' סי) הרוקח כתב" תרכא(: סימן )או"ח יוסף ביתכתב ה 

 ונתנו ליה וסמוך יכפר בשנה אחת הכפורים( י ל שמות) תצוה פרשת בסוף שכתוב אסמכתא להם יש הכפורים
 המת אותו אם והמתים החיים לבות בוחן' יי אלא בעבורו צדקה נותן שהחי למת מועיל ומה' ליי נפשו כופר איש

 יכול החי כי קצת לו תועיל אז לו היה אם נותן והיה בטוב לבו אך המת אותו עני היה ואם צדקה נותן היה בחיים
 מועיל אין רשע בעבור נתן אם אבל אחר על יוחנן וכרבי:( י סוטה) אבשלום על כדוד המת דין להקל לבקש

מהא  כ. והנה הרוקח הוכיח שניתן להקל בדין שמים"ע צאצאיהם על מליצים שהצדיקים המתים לכבוד ונותנים
דדוד התפלל על הוצאת  אבשלום מגהינום והכנסתו לעוה"ב, ומ"מ כותב הוא מיניה וביה שאם נתן עבור רשע 

 אינו מועיל. ומוכח דסבר שאשבלום לא נחשב רשע.
479
 פרק נב. 
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יראו שונאי ויבושו כי אתה ה' עזרתני ונחמתני", ו"עשה עמי אות לטובה 

 בשלום ונחמתני על אבשלום".עזרתני ממלחמת א

נום והוא החל להלל, לשבח ולפאר ליוצרו ידוד ראה שבנו ניצל מעונשי גה

  480על כך!!

ָעה ַביֹום ַההּוא  ַויַֻּגד ְליֹוָאב ִהֵנה ַהֶמֶלְך בֶֹּכה ַוִיְתַאֵבל ַעל ַאְבָשֹלם. ַוְתִהי ַהְתשֻּ

 ם ַההּוא ֵלאמֹּר ֶנֱעַצב ַהֶמֶלְך ַעל ְבנֹו.ְלֵאֶבל ְלָכל ָהָעם ִכי ָשַמע ָהָעם ַביֹו

בעוד שביואב נאמר שהמלך מתאבל על אבשלום, הרי שהם שמע ש"ֶנֱעַצב 

ַהֶמֶלְך ַעל ְבנֹו". וההבדל היה נעוץ בכך שיואב כבר ידע שהמלך יתעצב על 

בנו, וכפי שאמר לאחימעץ. רק חשב שהגם שדוד יעצב על מיתת בנו כטבע 

אבל עליו, כי נהרג כדין, והרוגי בי"ד אין מתאבלים האב, אך לא ית

עליהם, והורע בעיני יואב על שאמרו לו שדוד מתאבל על אבשלום, שזה 

לא יעשה מצד שהוא בנו, רק מצד שחושב שנהרג שלא כדין, ונמצא לפי"ז 

 שיואב רצח אותו שלא כמשפט.

 בתשועת ישמח המלךשבתחילה העם שלא נגעו במיתתו, סברו אך יתר 

נצחון המלחמה ולא יתעצב על מות אבשלום, וכפי שחשב אחימעץ ג"כ, 

ביום ההוא דייקא,  שהמלך נעצב על מות בנו הם התאבלו על ששמעו

 את נים שוחקות ביום הנצחון, ושמעולהם פיראה המלך ש היה ראויש

 .481וכלל אינו שמח על נצחונם פך, שדוד נעצב על בנויהה

ַביֹום ַההּוא ָלבֹוא ָהִעיר ַכֲאֶשר ִיְתַגֵנב ָהָעם ַהִנְכָלִמים ְבנּוָסם ַוִיְתַגֵנב ָהָעם 
ַבִמְלָחָמה. והכתוב מודיע מה גדולה היתה אהבת העם למלך, שלמרות 

 .482הנצחון, נהפכו לבבות כולם לאבל, כיון שהמלך נעצב על מות בנו

                                                           
480

 ברא", מזכי לא אבא אבא מזכי "ברא( א קד, סנהדרין) בחלק אמרו האהתוספות בסוטה י, ב הקשו: " 

 כגון האב את מציל הבן אבל עשו, את יצחק ולא ישמעאל את מציל אברהם אין -מציל" מידי "ואין כדכתיב
 אמון. את מנו שלא יאשיהו
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עכ"ל התוספות. וראו בשו"ת אבשלום",  על התפלל ודוד מועלת, תפלה אבל תפלה, בלא רשעים עם מלמנותו

 ציץ אליעזר ח"ז סימן מט )קונטרס אבן יעקב פ"ו( ובספרי ויאמר שמואל סימן פג.
 

481
 מלבי"ם. 
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 ילקוט מעם לועז. 
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ַוִיְזַעק ַהֶמֶלְך קֹול  -483האבליםכיסה את פניו כמנהג  -ְוַהֶמֶלְך ָלַאט ֶאת ָפָניו
 ָגדֹול ְבִני ַאְבָשלֹום ַאְבָשלֹום ְבִני ְבִני. 

ַבְשָת ַהיֹום ֶאת ְפֵני ָכל ֲעָבֶדיָך  ֹּאֶמר הֹּ ֹּא יֹוָאב ֶאל ַהֶמֶלְך ַהָבִית ַוי ַוָיב
 ֶפש ָנֶשיָך ְוֶנֶפש ִפַלְגֶשיָךַהְמַמְּלִטים ֶאת ַנְפְשָך ַהיֹום ְוֵאת ֶנֶפש ָבֶניָך ּוְבנֶֹּתיָך ְונֶ 

בכך שאתה מתאבל על אבשלום, ביישת את עבדיך אשר מלטו  במעשך,–
ֹּא ֶאת אֲֹּהֶביָך ִכי ִהַגְדָת ַהיֹום ִכי ֵאין  -484אותך ובניך ְנֶאיָך ְוִלְׂשנ ְלַאֲהָבה ֶאת ׂשֹּ

לּו ַאְבָשלֹום ַחי ְוכָֻּּלנּו ַהיֹום ֵמִתים ִכי  ם ִכיְלָך ָׂשִרים ַוֲעָבִדים ִכי ָיַדְעִתי ַהיֹו
ָאז ָיָשר ְבֵעיֶניָך. ְוַעָתה קּום ֵצא ְוַדֵבר ַעל ֵלב ֲעָבֶדיָך ִכי ַבה' ִנְשַבְעִתי ִכי ֵאיְנָך 
ֹּאת ִמָכל ָהָרָעה ֲאֶשר ָבָאה ָעֶליָך  יֹוֵצא ִאם ָיִלין ִאיש ִאְתָך ַהַּלְיָלה ְוָרָעה ְלָך ז

ֶריָך ַעד ָעָתה.  ִמְנעֻּ

פני את הוביש היום  יואב הוכיח את דוד על שמתאבל על מות בנו, כשבכך
קש את נפשו יאבשלום בש (א מארבע סיבות:  , וזאתבעדו שנלחמועבדיו 

היה הורג את אביו ואת אחיו ומענה את נשיו, כדי וונפש בניו ונשיו, 
עבדיך הם ש ונמצאיו, פלגשי אבאת שיקום במלכותו, כמו שהחל ועינה 

הממלטים את נפשך היום ואת נפש בניך, ואיך תעצב על מיתתו, שאם 
והרגוהו להציל  מצויים בסכנה תמידית,היה חי היית אתה וכל ביתך 

רק  , אלאלא רצה להרגךאבשלום ש ם תאמרשאף א (ב. אותך כדין רודף
שאר בעזרת אויביך, ואם היה נ זאתלבד, הלא עשה ב ךמלכותאת לתפוש 
היה נוקם באוהבי ואת שונאיך, ואוהב  , היה שונא את אוהביךבחיים

 בעיניך היה טובשהגם  (. גאויבי המלךומגדיל את  נגדוהמלך שלחמו 
 שריךלהשקיף בענין כזה על  אך עליךמצד אהבתך לבנך,  להשאירו בחיים,

, כי עניני המלוכה בנךחוס על אהבת ל, ולא מלכותךהם עמודי  ועבדיך,
ני ביתם ועניניהם הפרטים, וא"כ יבעיני המלכים יותר מעני יםיקר ,והכלל

הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, עד שתביט על עניני בנך יותר מעניני 
הלא אם היה חי היתה המלחמה נמשכת עד שאחד ינצח בהכרח,  (הכלל. ד

ר וא"כ גלית דעתך כי טוב יותר בעיניך שיהיה הוא חי ואנחנו מתים, אח
 485.שרע בעיניך מה שנצחנו אנחנו, וכולנו חיים והוא מת תחתינו

אמר לדוד בדרך אחרת. יואב יואב האברבנאל מסביר את טענותיו של 
מפאת א(  משלש סיבות: על מיתת אבשלום תעצב מאדשיראוי  שלא

וראוי שיקבלם בסבר פנים יפות,  להציל את דודעבדיו ששמו נפשם בכפם 
ת היום את פני כל עבדיך הממלטים את נפשך הובש" שאמר יואב וזהו

מפאת בניו ובנותיו, ב( לטו אותו במלחמה. ישמ אלו עבדיו, "היום
בוכה ומתחרט על מיתת אבשלום שמרד בו, יאמרו מה בצע  שכשיראוהו

משמרתו? ועתה אנחנו מאשרים זדים, אחרי שאבינו אוהב את  כי שמרנו
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מפאת ג( על בנו העובד אותו.  אדםיחמול ש כפי ,מרד בושאבשלום את 
תם לעיני כל ישראל, אישכב ואבשלום נשארו בירושלים ש נשיו ופלגשיו

 כל שכן בקלון כזה שישכבו את נשיו, ואם ,והאדם בטבעו יאהב הנקמה
יורה ששמח  ,לקח מידי אבשלוםשאג על נקמת האלקים וד דוד אינו חש

היום את פני כל הובשת " יואב אמר ועל כךיו, ותלבו במה שעשה לנש
 . "עבדיך וגו' ונפש בניך ובנותיך ונפש נשיך ונפש פלגשיך

ים והנשים היו משועבדים אליו בטבע נולפי שהב: "486האברבנאלוהוסיף 
אבל עבדיו ואנשיו לא יהיו כן,  ,ויסבלו את אשר יעשה אם טוב ואם רע

מפני זה חזר לפרש איך הוביש פני עבדיו ואמר שהובישם בשלשה פנים. 
כה על בשדוד , הפן האחד לאהבה את שונאיך ולשנוא את אוהביך

אבשלום שונאו ויורה שאהבו, ולא רצה לראות עבדיו ויורה בזה שהיה 
דת היום כי אין שונא אוהביו אחרי שהסתיר פניו מהם. הפן השני כי הג

 בכך תורה ,לך שרים ועבדים, במה שעשית בזה ולא חששת לאנשיך
שאינם נחשבים אצלך לכלום, ובזה הגדת כי אין לך שרים ועבדים 
לשתסבור אליהם פנים ותכבדם, ושכלם בעיניך אנשים פחותים אחרי 

היה  אבשלום לושלא תחוש אליהם כלל. והפן השלישי כי ידעתי היום כי 
ראה לפי שבמלחמה מישר בעיניך, וזה  הדבר כי אז ,נו היום מתיםלווכ חי

אתה ש לאחרבהכרח הוא שיהיה כת אחת נוצחת וכת אחת מנוצחת, ו
שחרה לך על  נמצאבוכה ומתאבל על שנצחנו והרגנו את אבשלום, 

, והוא שיהיה הוא חי ושרצית שאבשלום וחילותיו ינצחו אותנוצחנו ישנ
לנו מנצחים, ואחד ממנו וכי אי אפשר שנהיה כומנצח ונהיה כלנו מתים, 

או אבשלום וסיעתו או אנחנו, ובזה תורה שהיית  ,יפול בהכרח בחרב
 ".בוחר במיתתנו

שיקום וידבר על לב עבדיו לדוד  יעץ יואב , כך מסביר האברבנאל,לכן
לא ילין איש עמו  ,דברים טובים על נצחון המלחמה, כי אם לא יעשה כן

הרעה הזאת גדולה מכל הרעות משאול ומאבשלום  , ותהיהויעזבוהו
 .ומהאויבים אשר קמו עליו מנעוריו

ַוָיָקם ַהֶמֶלְך ַוֵיֶשב ַבָשַער ּוְלָכל ָהָעם ִהִגידּו ֵלאמֹּר ִהֵנה ַהֶמֶלְך יֹוֵשב ַבַשַער 
ֹּא ָכל ָהָעם ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ְוִיְׂשָרֵאל ָנס ִאיש  - 487אלו שהיו עם אבשלום -ַוָיב

 ְלאָֹּהָליו.

ויצא וישב בשער העיר להקביל פני עבדיו, ויודע  בעצת יואבדוד בחר 
הדבר ואשר היו מתחבאים באו לפניו וישתחוו לו אפים ארצה, כי יש 

באור פני " שמחה לעם בראות את מלכם מסביר להם פנים, כמו שנאמר
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 .489"מרחקיםמלך ביפיו תחזינה עיניך תראינה ארץ " , ואמר488"מלך חיים
והנה רואים אנו מכאן את ענוותנותו של דוד, שלמרות שיואב היה אשם 
במיתת אבשלום. עוד הוכיח את דוד בדיבורים קשים, ודוד לא ענה לו, 
אלא עשה כפי שציוה עליו בשתיקה. היתה זאת הטיפה האחרונה בכוס 

ולכן היגון של דוד לכפרת עונו, ואכן, דוד קיבל את יסוריו באהבה גמורה, 
 .490זכה לעלות שוב על כסא ממלכתו, ביתר עוז ותעצומות

ְיֵבינּו ְוהּוא  ַוְיִהי ָכל ָהָעם ָנדֹון ְבָכל ִשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹּר ַהֶמֶלְך ִהִציָלנּו ִמַכף אֹּ
ֲאֶשר ְוַאְבָשלֹום  .ִמַכף ְפִלְשִתים ְוַעָתה ָבַרח ִמן ָהָאֶרץ ֵמַעל ַאְבָשלֹום ִמְּלָטנּו

 .ָמַשְחנּו ָעֵלינּו ֵמת ַבִמְלָחָמה ְוַעָתה ָלָמה ַאֶתם ַמֲחִרִשים ְלָהִשיב ֶאת ַהֶמֶלְך
לאחר מות אבשלום דנו שבטי ישראל ביניהם ואמרו לעצמם שהנה דוד 
המלך הצילנו בתמידות מכף אויבנו ומלטנו מכף פלשתים, וכעת ברח 

אם כן, מדוע אתם מחרישים מהארץ, כדי לחוס על הארץ ויושביה, ו
להשיב את המלך, במקום להשיב לו רעה תחת טובה, על כל אשר גמלנו 

מת, וראינו שהקב"ה מצליח עד כה. ואבשלום, אותו משחנו עלינו למלך, 
 .491דוד את דרכי

 אנשי השם רמי המעלה שולטים על לבבם 

דוד המלך ע"ה, שלמרות צערו התנהגות מעלה על נס את  492הרלב"ג
התחזק ועשה את הכל כדי לחזק את מלכותו  ואבלותו הכואבת, העמוק

ולא להראות לפני עבדיו שהוא מיצר על מות אבשלום ובכך יפיג את 
שולטים על עצמם, המעלה, לבבם. גדולי התורה והדעת, אנשי השם רמי 

  * הלוואי שנזכה! מוחם ולבבם, גם בעת צר ומצוק, אבל ובכי.

*** 

ָשַלח ֶאל ָצדֹוק ְוֶאל ֶאְבָיָתר ַהכֲֹּהִנים ֵלאמֹּר ַדְברּו ֶאל ִזְקֵני ְיהּוָדה ְוַהֶמֶלְך ָדִוד 
ֵלאמֹּר ָלָמה ִתְהיּו ַאֲחרִֹּנים ְלָהִשיב ֶאת ַהֶמֶלְך ֶאל ֵביתֹו ּוְדַבר ָכל ִיְׂשָרֵאל ָבא 

. כל ישראל הסכימו בינם לבין עצמם להשיב את דוד ֶאל ַהֶמֶלְך ֶאל ֵביתֹו
לא היה אך הנהגתו,  כותו ודוד ידע כל זאת, שכל ישראל שלמים עםלמל

נסו איש לאהליו אנשי אבשלום אחר שלאל הפועל  את הדברמי שיוציא 
יעשו זאת, אלו ששהזקנים הם  שמן הראוי הבין דוד .נדחים ומפוזרים

)משום שהם היו מעוררי המרד, שאחיתופל היה  וזקני יהודה בראש,
ואחריהם כל אדם ימשך, ולכן שלח אל זקני יהודה  (493משבט יהודה
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לביתו  ולהשיבו להשיב את המלך למלכותו היו אחרוניםישלא וביקשם 
, בני ַאַחי ַאֶתם ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ַאֶתםודוד הוסיף ואמר להם: . 494לירושלים

  .ְוָלָמה ִתְהיּו ַאֲחרִֹּנים ְלָהִשיב ֶאת ַהֶמֶלְך אותו השבט, 

ָׂשא תְֹּמרּו ֲהלֹוא ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ָאָתה כֹּה ַיֲעֶׂשה ִּלי ֱאֹלִהים ְוכֹּה יֹוִסיף ְוַלֲעמָ  
ֹּא ַׂשר ָצָבא ִתְהֶיה ְלָפַני ָכל ַהָיִמים ַתַחת יֹוָאב  . ִאם ל

דוד חשש שעמשא, שר צבאו של אבשלום, יטה את לב בני יהודה נגדו, 
בן אחותו, כה יעשה לי  שלח לאמר לו הלא עצמי ובשרי אתה, שהרי היה

אלקים וכה יוסיף אם לא תהיה שר צבא לפני כל הימים תחת יואב, ודוד 
 . 495רצה שעמשא יתמנה לשר הצבא במקום יואב, שהרג את אבשלום

ַוַיט ֶאת ְלַבב ָכל ִאיש ְיהּוָדה ְכִאיש ֶאָחד ַוִיְשְלחּו ֶאל ַהֶמֶלְך שּוב ַאָתה ְוָכל 
כל בני יהודה ולכן שלחו לו זו הטה דוד אחריו את לבב  . ובהצעהֲעָבֶדיָך
 .496ם, הוא וכל עבדיו, בלי פחד ומוראיירושלל שיבא 

ֹּא ַעד ַהַיְרֵדן ִויהּוָדה ָבא ַהִגְלָגָלה ָלֶלֶכת ִלְקַראת ַהֶמֶלְך  ַוָיָשב ַהֶמֶלְך ַוָיב
 .ְלַהֲעִביר ֶאת ַהֶמֶלְך ֶאת ַהַיְרֵדן

 

&&&&&& 

 

 מבקש סליחה מדודשמעי 

ַוְיַמֵהר ִשְמִעי ֶבן ֵגָרא ֶבן ַהְיִמיִני ֲאֶשר ִמַבחּוִרים ַוֵיֶרד ִעם ִאיש ְיהּוָדה 
ִלְקַראת ַהֶמֶלְך ָדִוד. שמעי מיהר אל דוד, עוד בטרם עבר את הירדן, מפני 
שאז דינו של דוד כהדיוט ולא כמלך, ויכול הוא למחול על כבודו. אך 

 .497תו, מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחולשישוב למלכו

ְוֶאֶלף ִאיש ִעמֹו ִמִבְנָיִמן ְוִציָבא ַנַער ֵבית ָשאּול ַוֲחֵמֶשת ָעָׂשר ָבָניו ְוֶעְׂשִרים 
ֲעָבָדיו ִאתֹו ְוָצְלחּו ַהַיְרֵדן ִלְפֵני ַהֶמֶלְך. ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה ַלֲעִביר ֶאת ֵבית ַהֶמֶלְך 

ֹּאֶמר  .ְוַלֲעׂשֹות ַהּטֹוב ְבֵעיָניו ְוִשְמִעי ֶבן ֵגָרא ָנַפל ִלְפֵני ַהֶמֶלְך ְבָעְברֹו ַבַיְרֵדן ַוי
ִני ָעֹון ְוַאל ִתְזכֹּר ֵאת ֲאֶשר ֶהֱעָוה ַעְבְדָך ַביֹום ֲאֶשר  ֶאל ַהֶמֶלְך ַאל ַיֲחָשב ִלי ֲאדֹּ

ִני ַהֶמֶלְך ִמירּוָשָלִם  ָלׂשּום ַהֶמֶלְך ֶאל ִלבֹו. ִכי ָיַדע ַעְבְדָך ִכי ֲאִני ָיָצא ֲאדֹּ
ִני ַהֶמֶלְך.  ָחָטאִתי ְוִהֵנה ָבאִתי ַהיֹום ִראשֹון ְלָכל ֵבית יֹוֵסף ָלֶרֶדת ִלְקַראת ֲאדֹּ
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ם, חשב שידיח עליו את יירושללדוד שב וראה שמעי שמת אבשלום כש
כפרה וסליחה, והביא עמו  , כדי לבקשהרעה אשר דבר, ולכן בא לקראתו

פן  ,הענישולכדי שדוד יפחד  ,ציבא ובניו ועבדיואת ו ,אלף איש מבנימן
עמוד לו זכות ציבא שתוגם כדי  לאויבי דוד, כל הבאים עימו יהפכו

הירדן לפניו כעבדים לפני  את שעברו שמעי הביא לדוד. ואמרשוהמנחה 
ועברה )"אדוניהם, ועוד הביאו ספינה קטנה להעביר בה הנשים והטף, 

 סבלים, המעביריםחברת  שהביאו עימם, או "(אעברה להעביר בית המלך
פעם  , שהתקשו לעבור את הירדן בעצמם,הנשים והקטניםאת בכתפיהם 

לפני המלך  , נפל שמעישעברו בעזרתם את הירדן לאחרמיד ואחר פעם. 
אבשלום, ואל  אחר ונטהבקושרים  שהיהן ועולו ליחשוב  שלא וביקשו

בר נגדו, לפי שהוא היה מתחרט ידשבדברים , ה עבדךותזכור את אשר העו
 .498ומודה שחטא ועשה שלא כהוגן

שהנה בא הוא ראשון אל המלך מכל בית יוסף, הם  הוסיף שמעי ואמר
יסלח המלך ראוי שה , מןראשונהומאחר שהוא בא שבטי אפרים ומנשה, 

 . 499לו

שה רבי שמואל בר נחמני עלה מבבל לארץ לשאול של" :500אמרו חז"לו
הנה "ושוב אמר לו מאי דכתיב  ...אמר לו הונתן שר הבירדברים, מצא ר' י

, א"ל ר' 501"?ושמעי בן הימיני הוה ",באתי היום ראשון לכל בית יוסף
כיון  ,כך אנו אומריםמר לו: "א ".מה הייתם אומרים בו בבבל?" :יהונתן

מה אחיו של יוסף גמלו אותו רעה והוא " מר לו:שבא שמעי אצל דוד א
גמל עמהם טובה, כך אני גמלתיך רעה ואתה גמול עמי טובה כאשר עשה 

אמר  .יפה אמרתם, אבל שמע דבר מופלא" :ונתןאמר ליה ר' י ".יוסף
לן, וכל ישראל ומכ כל ישראל גמלו אותך רעה ואני יותר" :שמעי לדוד

כל ישראל באין  ,אם אתה מקבלני .יושבין ומקוין מה אתה עושה עמי
 502, כד"א"הנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף"הוי  .ומשלימין עמך

 "., שכל ישראל נקראים יוסף"אולי יחנן ה' שארית יוסף"

שרחל רמזה על בנימין בשמו של יוסף, באומרה "יוסף ה'  ויש המסבירים
בית יוסף. ועוד ן אחר", הוא בנימין, ולכן החשיב שמעי את עצמו ללי ב

טען שמעי: "הרי אני בן לבנימין, שאבן החושן שלו היא ישפה, על שם 
שיש לו פה ושותק, שלא סיפר מה עולל יהודה, שאתה מבני שבטו, ליוסף. 

 503אם כן גמול נא גם לי טובה תחת רעתי.
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שנשיא שחטא,  504הירושלמיויש המפרשים את דברי שמעי ע"פ דברי 
מורידים אותו מגדולתו ואין מחזירים אותו, מחשש שיתנקם באלו 
שהורידוהו מגדולתו, וגם כאן, טען שמעי, אין ראוי להשיב את דוד 

 .505למלכותו, אלא אם כן יתחייב שלא לנקום באלו שמרדו בו

ֹּאֶמר ֹּא יּומַ  :ַוַיַען ֲאִביַשי ֶבן ְצרּוָיה ַוי ֹּאת ל ת ִשְמִעי ִכי ִקֵּלל ֶאת ֲהַתַחת ז
'. האם בגלל כניעתו של שמעי, תכפר לו על מעשיו ולא ימות?! ְמִשיַח ה

 .506והוא חטא חטא גדול שקלל את משיח ה'

שלדוד לא היה בזמן מרד אבשלום דין  507שמעי טען, עפ"ד הירושלמי
מלך, שלא התכוין לבזות מלך, ולכן לא שייך שמלך שמחל על כבודו אין 

מחול, אך אבישי טען לעומתו שמהרגע שדוד נמשח למלך על ידי  כבודו
 . 508שמואל הנביא, דינו כמלך, וחיובו כמקלל מלך

ֹּאֶמר ָדִוד ַמה ִּלי ְוָלֶכם ְבֵני ְצרּוָיה ִכי ִתְהיּו ִלי ַהיֹום ְלָׂשָטן ַהיֹום יּוַמת ִאיש  ַוי
ולא ביום ההוא, כי  .ֲאִני ֶמֶלְך ַעל ִיְׂשָרֵאלְבִיְׂשָרֵאל ִכי ֲהלֹוא ָיַדְעִתי ִכי ַהיֹום 

אז הייתי כהדיוט שהוסר ממני המלכות, ואם כן כיון שהייתי כהדיוט 
אינו בן מות, ועם שאינה טענה מספקת, אמר כן להשתיקם. ועיקר הטעם 

 מרדכי מזרע שמעי יוולדשידע דוד ברוח הקדש, ש  509הוא כמאמר חז"ל
ויש המסבירים שדוד אמר:  ,510ות מדיל את ישראל בגלשיגא היהודי,

מיתהו יחשבו שכן אעשה האם ראוי שהיום יומת איש בישראל? כי אם א
אחרי אבשלום ולא יבואו אלי, ואולי יעשו רעה, וזהו הלא  נהולכל אשר 

ידעתי כי היום אני מלך, כאלו עתה היתה התחלת מלכותי, ואין ראוי אם 
 .511ני עליהםלא ימליכו לכןכן שאסכן עצמי, כי אולי 

ֹּא ָתמּות  ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ִשְמִעי ל  .ַוִיָשַבע לֹו ַהֶמֶלְך - 512בעבור העוון הזה -ַוי
, וציוה וכך יוכל מרדכי לצאת מחלציו ודוד המתין עד ששמעי יוליד ילדים

  .513לפני פטירתו את בנו שלמה לדאוג ששמעי ימות

***** 
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 בתוככי המשפחההיסוד למניעת מריבות  -כח ההבלגה 

הגורם הראשי למניעת ויכוחים, מחלוקות ומריבות בקרב בני המשפחה 
וגם מחוצה לה, היא כח ההבלגה, אותו למדנו מהתנהגותו של דוד המלך 

 ע"ה, לכל אורך פרשת מרד אבשלום.

 ועבר עון נשא שנאמר פשעיו כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר כל"
 " )ראש השנה יז, א(.פשע על שעובר למי עון נושא למי פשע על

 הקשה הכניעה קרבן את להביא נתחייבנו: "514זצ"ל הירש ר"רשכתב ה
 רגש כל מליבנו ולהעביר -' ה לרצון רגשותינו את לשעבד עלינו: ביותר

 מזכיר אך - אויבו עם המיטיב שגם, אמרו א"ע כג ביומא. ונטירה נקימה
 נקימה היא איזו". "תטר לא" על עבר כבר - לו שחטא החטא את לו

"; נקימה היא זו - השאלתני שלא כדרך משאילך איני ?נטירה היא ואיזו
 הסב אם". נטירה היא זו - השאלתני שלא כמותך איני, "משאילך הריני

 עשה לא שהלה פי על אף ,הלב מן הדבר את להעביר יש, חומרי נזק לו
 עליהן למחול רשאי אדם שאין, בכבוד פגיעות יש אך. לפייסו דבר

 ליה דמפייסו: "להתפייס מוכן להיות עליו חובה כן ואע"פ; בפשטות
 כל על לו מעבירין, מדותיו על המעביר כל: "516חכמים אמרו. 515"ומפייס
, משיבין ואינן חרפתן שומעין, עולבין ואינן הנעלבין: "ועוד". פשעיו
 כצאת ואוהביו: אומר הכתוב עליהן, ביסורין ושמחין מאהבה עושין

 * , עכ"ל.517"בגבורתו השמש

***** 

נאמר במגילת אסתר: ִאיש ְיהּוִדי ָהָיה ְבשּוַשן ַהִביָרה ּוְשמֹו ָמְרֳדַכי ֶבן ָיִאיר 
 ֶבן ִשְמִעי ֶבן ִקיש ִאיש ְיִמיִני.

איש יהודי. וכי משבט יהודה היה ומה ראה לתלות : "518ואמרו במדרש
שנאמר  ,א"ר לוי כשמרד אבשלום על דוד ויצא דוד בורח מלפניו ?ביהודה

קדמו שמעי והיה אומר דברים של  ,519"ויאמר דוד אל העם קומו ונברחה"
בית  איש יוצא ממשפחת והיה משם"שנאמר  ,צרה והיה מרגמו באבנים

כה אמר שמעי בקללו צא "וכתיב  "שאול ושמו שמעי בן גרא יצוא ומקלל
ראה דברים קשים שהשמיעו באותה  ".ש הבליעלצא איש הדמים ואי

מה היית אומר אין חטא נתבע ליפרע  ,שעה איש הדמים ואיש הבליעל
את  'ועכשיו השיב ה' עליך ה"ממך יעבור אדם עבירה וכתיב על פנקס שלו 
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כל דמי בית שאול אשר מלכת תחתיו ויתן ה' את המלוכה ביד אבשלום 
אלא  ,ולא די לו שדיבר וקילל ",בנך והנך ברעתך כי איש דמים אתה

בוא וראה צדקתו של דוד  ".ויסקל באבנים את דוד ואת אנשיו"
למה יקלל הכלב המת את אדוני המלך אעברה "וענוותנותו שא"ל אבישי 

א"ל דוד מי שנתפקד מן הקדוש ברוך הוא  ,)שם ט( "נא ואסירה את ראשו
אשר יצא ממעי בני  הנה"שנאמר  ,לכבדני הוא רודפני וזה לא יקללני

הניחו " ,למה שטר אני חייב להקב"ה והוא גובה ממני ",מבקש את נפשי
כשנהרג אבשלום בא שמעי והיה מבקש ממנו  . " לו ויקלל כי אמר לו ה'

כלום הקדוש ברוך  ",אל יחשוב אדוני העון"לפניו וא"ל 520נפל  ,מחילה
ך על הנני נשפט אות"שנאמר  ,הוא מבקש מבריותיו אלא שיאמרו חטאנו

והנה באת היום ראשון "אני מודה בי שחטאתי  521"אומרך לא חטאתי
ויאמר  'זאת לא יומת שמעי וגו התחת"אמר לו אבישי  ".לכל בית יוסף

היום יומת איש  לשטןכי תהיו לי היום  דוד מה לי ולכם בני צרויה
כי עשה ה' תשועה גדולה בישראל והוא ממשפחת בית שאול לא  ,בישראל

 "הנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף". ד"א שאמר "שראליומת איש בי
אלא מה יוסף גמלוהו אחיו  ?ולמה אמר מיוסף ,והוא אינו אלא מבנימין

ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם "שנאמר  ,רעה והוא גמל להם טובה
היום יומת איש "לכך אמר ראשון לכל בית יוסף. ד"א  ,'וגו "ואת טפכם

וח הקודש איש אחד יעמוד ממנו ועתיד הקב"ה אמר דוד בר ,"בישראל
אמר הקדוש  ",איש יהודי"לעשות תשועה גדולה על ידו ובזכותו ונקרא 

על  ,ברוך הוא לדוד אתה הצלת לשמעי שלא ימות בשביל שיוולד הצדיק
זכר צדיק "עליו נאמר  ,וגו' "איש יהודי"שנאמר  ,שבטך אני כותבו

 ."זה המן  523"ושם רשעים ירקב" ,זה מרדכי 522"לברכה

 

&&&&&& 

 

 

  ועונשו של דוד על חלוקתה חלוקת שדה מפיבושת

בנו של ונקרא  מפיבושת היה בנו של יהונתן בן שאול, -ּוְמִפבֶֹּשת ֶבן ָשאּול
, או שיחסו הכתוב לשאול סבו ולא ליהונתן 524שנכד נקרא בןשאול, כיון 

בנו, לרמוז שדוד לא התנהג עמו בזה כבן יהונתן, אשר אהבת נפשו אהבו, 
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ֹּא ָעָׂשה ְׂשָפמֹו  - 525אלא כבנו של שאול ֹּא ָעָׂשה ַרְגָליו ְול ָיַרד ִלְקַראת ַהֶמֶלְך ְול
ֹּא ִכֵבס ְלִמן ַהיֹום ֶלֶכת ַהֶמֶלְך ַעד הַ  . יֹום ֲאֶשר ָבא ְבָשלֹוםְוֶאת ְבָגָדיו ל

, לא תיקן את שפמו והלך מפיבושת לא גילח את זקנו ולא כיבס את בגדיו
מהיום שדוד יצא מירושלים והצטער בכל נימי נפשו על צערו של דוד  יחף,

 המלך.

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך ֹּא ָהַלְכָת ִעִמי  :ַוְיִהי ִכי ָבא ְירּוָשַלִם ִלְקַראת ַהֶמֶלְך ַוי ָלָמה ל
 ?ְמִפיבֶֹּשת

ֹּאַמר  ִני ַהֶמֶלְך ַעְבִדי ִרָמִני ִכי ָאַמר ַעְבְדָך ֶאְחְבָשה ִּלי ַהֲחמֹור מפיבושת: ַוי ֲאדֹּ
שציבא דיבר –ַוְיַרֵגל ְבַעְבְדָך . ְוֶאְרַכב ָעֶליָה ְוֵאֵלְך ֶאת ַהֶמֶלְך ִכי ִפֵסַח ַעְבֶדָך

ִני ַהֶמֶלְך ְכַמְלַאְך ָהֱאֹלִהים - 526תדברי רכילו ִני ַהֶמֶלְך ַואדֹּ לדעת  - ֶאל ֲאדֹּ
ֹּא כִ  - 527האמת והשקר, ַוֲעֵׂשה ַהּטֹוב ְבֵעיֶניָך כי בודאי לא תטה מן האמת י ל

ְכֵלי  ִני ַהֶמֶלְך ַוָתֶשת ֶאת ַעְבְדָך ְבאֹּ ָהָיה ָכל ֵבית ָאִבי ִכי ִאם ַאְנֵשי ָמֶות ַלאדֹּ
מפיבושת האשים את . ְלָחֶנָך ּוַמה ֶיש ִלי עֹוד ְצָדָקה ְוִלְזעֹּק עֹוד ֶאל ַהֶמֶלְךשֻּ 

שהתחייבו מיתה על שרדפו את דוד, אך דוד  לא הרגם, אלא גם בית אביו 
איפשר למפיבושת לשבת עם אוכלי שולחנו, ואמר מפיבושת: וכי איזו 

 הצדקה יש לי לבקש על נחלתי, ולזעוק למלך עליה.

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך ָלָמה ְתַדֵבר עֹוד ְדָבֶריָך ָאַמְרִתי ַאָתה ְוִציָבא ַתְחְלקּו ֶאת וַ  י
 .ַהָשֶדה

: "אמר לו ]דוד[: "אני אמרתי מתי תבא בשלום ואתה  528ואמרו חז"ל
עושה לי כך? לא עליך יש לי תרעומות אלא על מי שהביאך בשלום". היינו 

בעל", וכי מריב בעל שמו, והלא מפיבשת  "ובן יהונתן מריב 529דכתיב
שמו? אלא מתוך שעשה מריבה עם בעליו יצתה בת קול ואמרה לו נצא בר 

"ויבא שאול עד עיר עמלק וירב  530נצא. נצא הא דאמרן, בר נצא דכתיב
ופירש רש"י שכיון שדוד ראה  בנחל", אמר רבי מני על עסקי נחל".

 את דבריו הראשונים. שמפיבושת מדבר דברים קשים, לכן לא ביטל

נהג כך משום שמצד אחד נראה לו שהצדק עם ציבא, שהרי מפיבושת  דוד
לא הלך אליו, ואם רימהו עבדו בדבר האתון, היה לו לשכור אתון אחרת 
וללכת אחרי דוד, וכיון שלא יצא מירושלם כי אם בבוא דוד, הרי 
שמפיבושת נטר לו איבה, ומצד שני ניכרים דברי מפיבושת, שלא עשה 

כבס, ולכן בחר דוד בדרך האמצעית, בה יחלקו  שפמו ואת בגדיו לא
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530
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מפיבשת וציבא את השדה, ובפרט שציבא ובניו עבדו בעצמם את השדה 
  .531כולו

: "אמר רב יהודה אמר רב בשעה שאמר דוד למפיבשת 532ואמרו חז"ל
"אתה וציבא תחלקו את השדה", יצתה בת קול ואמרה לו: רחבעם 

אמר רב אילמלי לא קיבל דוד  וירבעם יחלקו את המלוכה. אמר רב יהודה
לשון הרע לא נחלקה מלכות בית דוד ולא עבדו ישראל עבודה זרה ולא 

 גלינו מארצנו".

ִני ַהֶמֶלְך  ֹּאֶמר ְמִפיבֶֹּשת ֶאל ַהֶמֶלְך ַגם ֶאת ַהכֹּל ִיָקח ַאֲחֵרי ֲאֶשר ָבא ֲאדֹּ ַוי
 .ְבָשלֹום ֶאל ֵביתֹו

&&&&&& 

 

 

 דוד גומל טובה למיטיביו

ְגִלים ַוַיֲעבֹּר ֶאת ַהֶמֶלְך הַ  . ַהַיְרֵדן ַיְרֵדן ְלַשְּלחֹו ֶאתּוַבְרִזַּלי ַהִגְלָעִדי ָיַרד ֵמרֹּ
ִנים ָשָנה ְוהּוא ִכְלַכל ֶאת ַהֶמֶלְך ְבִשיָבתֹו ְבַמֲחַנִים ִכי  ּוַבְרִזַּלי ָזֵקן ְמאֹּד ֶבן ְשמֹּ

 .533, שהיה עשיר מופלגִאיש ָגדֹול הּוא ְמאֹּד

 ה קופצת עליונזק -כל השטוף בזימה  

בתחילה נאמר שברזלי היה 'זקן מאד' ומיד נאמר שהיה 'בן שמונים 
 שנה'. האם אדם בן שמונים נחשב לזקן מאד?

 בזמה השטוף וכל הוה בזמה שטוף הגלעדי : "ברזילי534ואמרו בגמרא
 עליו". קופצת זקנה

, תשש וכחו, עליו קופצת זקנה בבעילה השטוף כל: "535וכתב הרמב"ם
 וריסי עיניו וגבות ראשו ושער ומשחיו מפיו נודף רע וריח, כהות ועיניו
 והרבה נופלות שיניו רבה רגליו ושער ושחיו זקנו ושער נושרות עיניו

 בשאר מת מאלף אחד הרופאים חכמי אמרו, עליו באים מאלו חוץ כאבים
 אם זה בדבר להזהר אדם צריך לפיכך, התשמיש מרוב והאלף חלאים

 * ", עכ"ל.בטובה לחיות רצה
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 שם. 
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534
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535
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 מריבות וכעסים עם הילדים גורמים לזקנה מוקדמת 

גם מריבות וכעסים עם הילדים ועליהם גורמים לאדם להזדקן טרם 
 ארבעה מפני נחמני בר יהושע ר"א, זקן ואברהם: "536זמנו, כמאמר חז"ל

 ומפני, בנים כעס ומפני, היראה מפני אדם על קופצת הזקנה דברים
 *עכ"ל. ,"המלחמות ומפני, רעה אשה

***** 

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל ַבְרִזָּלי ַאָתה ֲעבֹּר ִאִתי ְוִכְלַכְלִתי אְֹּתָך ִעָמִדי ִבירּוָשָלִם  .ַוי
ֹּאֶמר ַבְרִזַּלי ֶאל ַהֶמֶלְך ַכָמה ְיֵמי ְשֵני ַחַיי ִכי ֶאֱעֶלה ֶאת ַהֶמֶלְך ְירּוָשָלִם. ֶבן  ַוי

ִכי ַהיֹום ַהֵאַדע ֵבין טֹוב ְלָרע ִאם ִיְטַעם ַעְבְדָך ֶאת ֲאֶשר אַֹּכל  ִנים ָשָנה ָאנֹּ ְשמֹּ
ְוֶאת ֲאֶשר ֶאְשֶתה ִאם ֶאְשַמע עֹוד ְבקֹול ָשִרים ְוָשרֹות ְוָלָמה ִיְהֶיה ַעְבְדָך עֹוד 

ִני ַהֶמֶלְך. ִכְמַעט ַיֲעבֹּר ַעְבְדָך  ֶאת ַהַיְרֵדן ֶאת ַהֶמֶלְך ְוָלָמה ְלַמָשא ֶאל ֲאדֹּ
ת ְבִעיִרי ִעם ֶקֶבר ָאִבי ְוִאִמי  ֹּאת. ָיָשב ָנא ַעְבְדָך ְוָאמֻּ ִיְגְמֵלִני ַהֶמֶלְך ַהְגמּוָלה ַהז

ִני ַהֶמֶלְך ַוֲעֵׂשה לֹו ֵאת ֲאֶשר  - 537הוא בנו -ְוִהֵנה ַעְבְדָך ִכְמָהם ַיֲעבֹּר ִעם ֲאדֹּ
 טֹוב ְבֵעיֶניָך.

***** 

 מעלת המפרנס את קרוביו עמלי התורה 

 דיות כמה לעזר' ר אמר ".חת בני לעיני למקנה לאברהםאמרו חז"ל: "
 פעמים עשרה, 'חת בני' לכתוב כדי משתברין קולמוסין כמה משתפכות

 מקחו מברר שהוא מי שכל ללמדך, הדיברות עשרת כנגד 'חת בני' כתוב
 בני' כתוב פעמים' ה יודן' ר אמר .הדיברות עשרת קיים כאילו צדיק של

 לצדיק פרוסה שמאכיל מי שכל ללמדך .תורה פריס' ה כנגד 'ברזילי
 .538"התורה כל קיים כאילו

 המאכיל' במדרש שאמרו מה עם הוא הענין" :539נחל ערביוכתב ה
, מצות לעשות לו מסייע כי, 'תורה חומשי' ה מקיים כאלו לצדיק פרוסה

 טעמא ומהאי. קונו דעת על האדם מעביר העוני 540ל"זח שאמרו וכמו
 כל קיום לעני גורם שהוא לפי, המצות כל נגד צדקה שקולה 541אמרינן
 למיד חכםת ידי המחזיק ואמנם, בשכרו בא וזה, אתו ושכרו המצות

 המצות משכר התורה שכר וגדול, התורה לימוד מצד ומכופל כפול שכרו
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 עסיק דלא בעידנא בין בה דעסיק בעידנא בין תורה 542ל"רז שאמרו כמו
 שכר כי והיינו, מצלי בה דעסיק בעידנא דוקא מצוה, ומצלי אגני בה

 תורה כ"משא, קיומה בעת אלא מציל ואינו ליכא עלמא בהאי מצוה
 ."תמיד מציל ,543'כו פירותיהן אוכל שאדם מדברים שהיא

חז"ל וספרי קדמונינו גדושים ומלאים בדברי שבח למחזיקי ותומכי 
בטהרה, כאשר החזקת לומדי תורה עניים היא המעלה  עמלי התורה

בשביל  -הנשגבת ביותר ממעלות הצדקה, ועליה דרשו חז"ל "עשר
 . 544שתתעשר"

לעיתים הבריות נותנות מעשר כספים למוסדות וארגונים שונים, אך 
המעלה העליונה ביותר היא לפרנס את הקרובים לנו, בני משפחתנו 

עמלי תורה, כאשר עזרתנו הכלכלית  ומעגל מכרנו הקרוב, שהינם גם
 תסייע להם לעסוק ביתר עוז בתורה. 

 והמלוה. ..קרוביו את והמקרב שכיניו את האוהב" :545ואמרו חכמינו
 תשוע יענה' וה תקרא אז" 546אומר הכתוב עליו ,דחקו בשעת לעני סלע

  ".הנני ויאמר

 *מאושר!! -עץ חיים היא למחזיקי התורה ותומכיהם

 

***** 

 

  הכרת הטוב -האמונהיסוד 
 

דוד המלך מסיים את המלחמה ומיד פונה להכיר טובה ולגמול חסד עם 
אלו שהטיבו עימו. הוא עושה זאת לברזילי, מושיב את אלו שסייעו לו 
סמוך לכס ממלכתו, ומצווה גם לשלמה בנו בצוואתו להטיב עם כל אלו 

 טוב לגמול לאדם שראוי : "להודיע547שעזרו לו בעבר. וכן כתב הרלב"ג
 אתו הלכו ראש אנשיו את עמו דוד שהעלה תמצא ולזה טוב גמלהו לאשר

 בה". להם וייטב בהצלחתו שישמחו כדי ,נרדף בהיותו
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 סוטה כא, א. 
543
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 הכרת הטוב להורים 

 את להבין, ההורים את מספיק להעריך יודעים אינם הבנים לפעמים
 לא עוד כל. להורים נהפכים עצמם שהם עד, דעתם על ולעמוד מעשיהם

 השקיעו הורינו כמה עד באמת ידענו לא, בעצמנו הורים להיות הגענו
בעצמנו הורים ואנו כה משקיעים, טורחים  כשאנו, כעת אך. בגידולינו

ומתמסרים כל היממה למען ילדינו, חינוכם, טיפוחם, בריאותם ורווחתם 
 בהרבה נרכש" ואמא אבא" שהתואר אל נכון מבינים אנו ברוח ובגשם,

ה: "במליצה  אמרו כך ועל. טבעית-על כמעט ובהתמסרות עמל ִנים ּוְראֵּ  בָׁ
ֶניָך לֹום" אזי, בעצמם בנים יהיו שלבניך בשעה -"ְלבָׁ ל ַעל שָׁ אֵּ  רק", ִיְשרָׁ

 להבין, איתך ולהשלים להוקיר, שלך מעשיך את להעריך יידע הוא אז
 ...עצמו בו שלך מהשקעתך פחותה אינה בילדיו שלו שהשקעתו

 ממצרים ביציאתם חפץ ה"הקב. פרעה של עולו תחת נאנק ישראל עם
. האבות ארץ לכיוון, העבדים מבית היציאה במסע מתחיל רבנו ומשה
, לא אך? המכות עשר את יעשה בעצמו שמשה יותר טבעי מה והנה
 את מניף ה"ע אהרן. לבצעם אהרן את מצווה ש"שהית מכות ישנם

 נעשית כינים מכת וגם, ולצפרדעים לדם  מצרים מימי את והופך המטה
 כשנשלך משה על היאור שהגין לפי? "משה לא ומדוע, אהרן ידי על

 ידי על ולקה, בצפרדעים ולא בדם לא ידו על לקה לא לפיכך, לתוכו
 (. י"רש" )אהרן

 להודיע" העלה על נס את מעלת הכרת טובתו של דוד, כך: ג"רלבואכן ה
 שכבר פריס ולזה הטבתו על למטיב גמול שישלם הטובה למקבל שראוי
 ".ברזלי שאל כאשר לו להיטיב כמהם אותו והעביר ברזלי עם דוד נתעצם

 !!הטוב הכרת ----

 עילאית מטרה כשישנה גם כי זו נפלאה מפרשה ללמוד ניתן, ראשית
 את לקדש אסור, האכזריים עושקיו מידי שלם עם להוציא, כמותה מאין

 להצילם, ממצרים ישראל את להוציא כדי גם. לבצעה כדי האמצעים כל
 צלם'ה את, הטובות מידותינו את לרמוס לנו אל, ונוגשיהם מעניהם מידי

 . שלנו הנעלה' אלוקים

 יכה לא שמשה ה"הקב בצו טמונים טוב ולקח עמוקה הבנה כמה, ושנית
 ל"חז. המוכה המצרי את בעבורו שהטמינה, האדמה ואת היאור את

 מפני זאת. ה"בהקב כופר כאילו חברו של בטובתו הכופר שכל אומרים
 חובות'ה כדברי, הטוב הכרת אדני על מושתת' ה באהבת בסיסי שחלק

, שכל ובינת לב חכמת לנו נתן, באפנו חיים רוח נפח ש"הית'. הלבבות
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 על טובה לו נכיר לא וכי, צח ואויר פרנסה, ומשפחה ילדים, בריאות
 ?!כך

 הכרת מטעמי הוא', הלבבות חובות'ה כותב, ההורים של כבודם יסוד
 כמלאך, לרווחתינו ודאגו הזה העולם לחיי הביאונו אשר על, הטוב

 ".גדל" לנו ואומר קדקודינו על הטופח

 מצרים יושבי לכל מזון חילק הצדיק שיוסף למדים אנו ויגש פרשת בסוף
 ויוסף ברשותם נותרה מצרים כהני אדמת רק. אדמתם את נטל ובתמורה
 לא" של איסור ישנו הלא: המפרשים והקשו. תשלום ללא האכילם

 העניק מדוע כן אם, כולה התורה כל את קיימו הרי והאבות", תחנם
 ?תמורה כך על לקבל מבלי, הדת לכהני מזון יוסף

 נאמר בו, מקץ בפרשת' יונתן תרגום'ה דברי פי על זאת המסבירים ישנם
 דבריה את הוכיחה והיא אליה הגיע שיוסף טענה פוטיפר שאשת

 בדותות הינם שטענותיה והוכיחו מצרים כהני באו. שונות בהוכחות
 בחר, הענין את להשתיק כדי אך, דבריהם את קיבל פוטיפר. ושקרים
 צווארון'ה של הכלא לבית שנחשב, המלך אסירי לבית יוסף את להשליך

, שונות להטבות זכו אך, קלים עוונות בגלל שנכלאו אלו של', הלבן
 ולכן מצרים לכהני טובה להכיר בחר יוסף. העצירים לשאר יחסית
 .במעלה ראשון יסוד היא טובה הכרת כי. חינם לחם להם העניק

 טובה השיב יוסף כאשר. שלו נפשו את בכך מתקן טובה המכיר אדם
 חינם מתנת הוא נתן לא ולכן מידותיו את בכך הוא תיקן, מצרים לכהני

 .548"תחנם לא" על בכך עבר ולא נכרים לאותם

, כמותה מאין מרובה הטוב הכרת להם חייבים שאנו שהאנשים ספק אין
, האנשים שהביאונו לחיי העולם הזה וגם דאגו להביאנו לחיי הורינו הם

כל הורה באשר  .העולם הבא, כשחינכו אותנו בדרך התורה והמסורה
אדם שעשה יותר ממנו אין הוא, גם אם אינו מושלם במעשיו, עדיין 

  למען ילדיו, ולכן חבים הם לו הכרת הטוב עד אין קץ.

 הבורא של בטובתו לכופר נחשב, ל"ז חכמינו אומרים, טובה כפויו
   * !יתברך

**** 

דוד רצה לגמול חסד עם ברזילי, וגם להנות ממנו עצה ותושיה, אך ברזילי 
אם וכח לעמוד בהיכל המלך,  בו אין השיב לו שבגלל זקנותו המופלגת

פעל בטל, כי לזקנתו לא ידע בין  , הרי הואבו המלך לקבל ממנו עצה יחפוץ

                                                           
548
 .ספרים ובעוד שטרנבוך מ"להגר ודעת טעם' ובס שם יונתן בתרגום ראו 
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מנעמי על זקנותו גם לא תאפשר לו להתענג ו טוב לרע ולא יבדיל ביניהם,
קודם בואו  עודשבעמל הדרך ימות ובנוסף טען ברזילי . חצר המלוכה

 ומוטביגמלהו רעה,  ,לירושלם, ואם כן במקום שיחשוב לגמלו טובה
 . 549וימות בעירו ובנו כמהם יעבור עמו שישב בביתו

ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ִאִתי ַיֲעבֹּר ִכְמָהם ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ּלֹו ֶאת ַהּטֹוב ְבֵעיֶניָך ְוכֹּל ֲאֶשר  ַוי
ִתְבַחר ָעַלי ֶאֱעֶׂשה ָּלְך. ַוַיֲעבֹּר ָכל ָהָעם ֶאת ַהַיְרֵדן ְוַהֶמֶלְך ָעָבר ַוִיַשק ַהֶמֶלְך 

 ְלַבְרִזַּלי ַוְיָבֲרֵכהּו ַוָיָשב ִלְמקֹּמֹו.

ַוַיֲעבֹּר ַהֶמֶלְך ַהִגְלָגָלה ְוִכְמָהן ָעַבר ִעמֹו ְוָכל ַעם ְיהּוָדה ֶהֱעִבירּו ֶאת ַהֶמֶלְך ְוַגם 
המלך עבר את הירדן ובא לגלגל ועמו שמעי ואלף איש  .ֲחִצי ַעם ִיְׂשָרֵאל

  550שבאו עמו

ֹּאְמרּו ֶאל ַהֶמֶלְך ַמדּוַע ְגָנבּוָך ַאֵחינּו ְוִהֵנה ָכל ִאיש  ִיְׂשָרֵאל ָבִאים ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי
 ִעמו.ִאיש ְיהּוָדה ַוַיֲעִברּו ֶאת ַהֶמֶלְך ְוֶאת ֵביתֹו ֶאת ַהַיְרֵדן ְוָכל ַאְנֵשי ָדִוד 

אנשי ישראל התנצלו על כך שהם עצמם לא באו להעבירו, כיון שבני 
 551והו והעבירוהו בלילה.יהודה גנב

ַוַיַען ָכל ִאיש ְיהּוָדה ַעל ִאיש ִיְׂשָרֵאל ִכי ָקרֹוב ַהֶמֶלְך ֵאַלי ְוָלָמה ֶזה ָחָרה ְלָך  
בני יהודה  .ַעל ַהָדָבר ַהֶזה ֶהָאכֹול ָאַכְלנּו ִמן ַהֶמֶלְך ִאם ִנֵשאת ִנָשא ָלנּו

השיבו שמן הדין שהם יבואו ראשונה, כיון שהמלך קרוב אליהם, בהיותו 
מבית יהודה, והאם המלך העניק לנו מתנות שבגינן תהיה עינכם צרה 

. ורמזו הם בכך ?!בנו?! האם כיפר לנו המלך  על מה שעשינו לאבשלום
 שבני ישראל זקוקים יותר לכפרה  על השתתפותם במרד אבשלום, אך לא

 . 552הם

ֹּאֶמר ֶעֶׂשר ָידֹות ִלי ַבֶמֶלְך ְוַגם ְבָדִוד ֲאִני  ַוַיַען ִאיש ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִאיש ְיהּוָדה ַוי
ֹּא ָהָיה ְדָבִרי ִראשֹון ִלי ְלָהִשיב ֶאת ַמְלִכי בני ישראל  .ִמְמָך ּוַמדּוַע ֱהִקֹּלַתִני ְול

, 553ני שבט אחדהשיבו שהם עשרה שבטים ואילו בני יהודה הינם רק ב
וכנגד טענתם  ולכן קרובים הם יותר לדוד ועליהם להביאו לירושלים.

השיבו שגם שאנו חטאנו בדבר אבשלום, אך אתם חטאתם יותר, כיון 
. ועל טענתם 554שדוד הוא בן שבטכם והיה עליכם לתמוך בו ביתר עוז

ש"האכל אכלנו מן המלך" השיבו  כנגדם "ומדוע הקלותני", מדוע ביזיתם 
 555ותנו וחשדתם אותנו על דבר כה מביש.א

                                                           
549
 אברבנאל. 
550
 רד"ק. 
551
 אברבנאל. 
552
 אברבנאל. 
553
 רש"י. 
554
 צ"ע מהי הטענה בזה, הרי גם אבשלום היה מבני שבטם. 
555
 אברבנאל. 
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התקוששו והושוה דבר איש ַוִיֶקש ְדַבר ִאיש ְיהּוָדה ִמְדַבר ִאיש ִיְׂשָרֵאל. 
יהודה שהראם אגרת ששלח להם דוד, בה נכתב "למה תהיו אחרונים 

, או מלשון קושי, שבני יהודה דברו קשות לישראל, 556להשיב את המלך"
 .557ישראל לבני יהודהיותר ממה שדיברו בני 

&&&&&& 

 

 סיום

 

ן ַמֲעַדִנים ְלַנְפֶשָך,  ר ִבְנָך ִויִניֶחָך ְוִיּתֵּ   )משלי כט, יז(. ַיסֵּ

לבסוף ישנא את אביו ולא  ,האב שאינו מיסר את בנו -יסר בנך ויניחך 
מלחמת גוג  יהיה לו מנוחה ממנו, וקשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם 

לא לבד  -, וכ"ש שלא יכלכלהו לעת זקנתו, אבל ע"י שייסר אותו ומגוג
קי החכמה וילך בח שעל ידי כך –כי גם יתן מעדנים לנפשך  -שיניחהו 

 )מלבי"ם שם(. ואח"כ יוסיף אהבה וכבוד להוריו

***** 

 לדוד שקרה מה תראה הלא .בחייו לבניו ממשלה שיתן לאדם ראוי אין
 עם אמנון חוטא היה לא זה לולי כי ,שרים בניו שעשה מה מפני מהרע

 שמואל ג")רלב שקרה מה לאדניהו קרה ולא בו אבשלום מרד ולא אחותו
  כא(. פרק ב

***** 

"דוד המלך עליו השלום לרוב ענותנותו היה מוחזק בעיני עצמו לאיש שפל 
ונשמה פחותה, וכאשר אמר לו השם יתברך "הנני מקים עליך רעה 
מביתך", הבין בעצמו שאין הכוונה כפשוטו שאחד מבניו ובני ביתו יקומו 
עליו, דאין זה נוהג שבעולם אלא הבין האמת שר"ל שיקום עליו אויב 

ביתו, היינו מהרע שהקיף נפשו טרם בריאתו בעולם הזה, אשר מבני 
שאויב זה הוא שונא שנאה נפלאה ויש לירא ממנו מאד והענישו ה' בדבר 
שיפחד מזה מאד, ולרוב שפלות מדריגתו בעיני עצמו חשב שודאי הרע 
הוא ג"כ דבר נמוך מאד מנוול ועבד או ממזר. ובאמת דוד המלך ע"ה לא 

על חשש שיהרג, כי צדיק כמותו לא בחר כלל  היה מקונן ומצטער כלל

                                                           
556
 רש"י בשם מדרש אגדה )והוא במדרש שמואל  
557
 איש בנימין נגד דוד.רש"י ומצודות. ועי' חומת אנך ומלבי"ם שבעקבות דבר זה התעורר שבע בן בכרי  
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בחיים לטובת עצמו, רק לעבוד את ה', ואם רצון ה' שיחיה בחר בחיים 
 ואם רצונו ית' שימות גם בעיניו כשר הדבר.

וזה שתירצו רבותינו זכרונם לברכה על אומרם קינה לדוד מיבעי ליה, 
היה לו, כי ותירצו, שבאמת לא קינן על חשש הריגתו כאמור רק זמירות 

מתחלה לסברתו היה אומר שהרע אשר מבני ביתו הוא בתכלית השפלות 
ויהיה עבד או ממזר, ובראותו כי הם דואג ואחיתופל שהם עצמם נשמות 
דתן ואבירם שהרעו למשה רבינו ע"ה כמ"ש האר"י ז"ל, והיו בני אדם 
גדולים, וכן אבשלום בנו היה אדם גדול והיה ג"כ מהרע שהקיף לנפשו 

רם בריאתו, ובראותו זאת הבין כי גם נשמתו יקרת ערך לרוב גדולת ט
מתנגדיו אשר המה מבני ביתו כמאמר ה' אליו "מתוך ביתך", ועי"ז שמח 
וזמר ואמר "ה' אמת מה רבו צרי" ואעפ"כ אני מזמר בראותי "רבים 
קמים עלי", בני אדם גדולים, אלא שעדיין אליה וקוץ בה, דהן אמת 

ר מתוך ביתך היינו הרע שלו משום שלא רצה לפרש מתחלה הבין מאמ
כפשוטו כי אין נוהג בעולם שאחד מבניו ובני ביתו יקום עליו וארב לו. 
אכן עתה בראותו אבשלום קם עליו, אם כן דלמא "מתוך ביתך" הוא 
כפשוטו ולעולם אין אבשלום כלל מהרע המתיחס אל נפש דוד. לזה אמר 

ר דוד המלך עליו השלום שגם עכשיו סתם ברא מרחם על אבא, ר"ל שאמ
מוכרח שמאמר מתוך ביתך היינו מהרע שלו, דאלו לא היה אבשלום רק 
סתם ברא בן רשע ולא מהרע שלו, הנה סתם ברא מרחם על אבא ולא היה 
באפשר שיעשה מעשים כאלה לרודפו כל כך בכל כחו, אלא על כרחך 

שמח, שהבין שאבשלום הוא מהרע שלו, וזהו "מתוך ביתך", ולזאת 
 )ערבי נחל, פרשת ויגש(.שנשמתו יקרת ערך"... 
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 סיכום רעיונות ולקחי מוסר ודעת

 בנושאים שהורחבו בתוככי הקונטרס

 

ֹּאֶמר לֹו ְיהֹוָנָדב ְשַכב ַעל  ..ּוְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְשמֹו יֹוָנָדב ֶבן ִשְמָעה ֲאִחי ָדִוד ְויֹוָנָדב ִאיש ָחָכם ְמאֹּד. ַוי
ֹּא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְׂשָתה לְ  ֵעיַני ֶאת ִמְשָכְבָך ְוִהְתָחל ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ְוָאַמְרָת ֵאָליו ָתב

 ַהִבְרָיה ְלַמַען ֲאֶשר ֶאְרֶאה ְוָאַכְלִתי ִמָיָדּה.

 שראוי אדם לכל ולהפילו לתהומות. וכתב הרלב"ג: "להודיע חבר רע יכול לדרדר את האדם
  המגונות". ומהפעלות הרעים היועצים מעצת שימנע

ִתי ּוְת  ֹּאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהֶמֶלְך ָתבֹוא ָנא ָתָמר ֲאחֹּ ֹּא ַהֶמֶלְך ִלְראֹּתֹו ַוי ַלֵבב ְלֵעיַני ַוִיְשַכב ַאְמנֹון ַוִיְתָחל ַוָיב
 ְוֶאְבֶרה ִמָיָדּה. ְשֵתי ְלִבבֹות

גדולה היתה מידת הצניעות בבית דוד המלך, שאסור היה לאחות לסעוד את אחיה בחוליו, ללא 
 אישור מפורש  מאביה.

ֹּאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ָתָמר ָהִביִאי ַהִבְרָיה ַהֶחֶדר ְוֶאְבֶרה ִמָיֵדְך ַוִתַקח ָתָמר ֶאת ַהְּלִבבֹות ֲאֶשר ָעָׂשָת  א ה ַוָתבֵ ַוי
 ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרה. 

היצר הרע מסית בתחילה את האדם להסיר ולו מעט את הגדר ואחר כך גוררו לעבור עבירות 
 כך עשה לו אומר ולמחר כך עשה לו אומר היום הרע, יצר של אומנתו חמורות, וכדברי חז"ל: "כך

 ועובד". והולך זרה עבודה עבוד לו שאומר עד

ֹּא ַוַתֵגש ֵאָליו  ֹּאֶמר לֹו ַאל ָאִחי ַאל ְתַעֵנִני ִכי ל ֹּאֶמר ָלּה בֹוִאי ִשְכִבי ִעִמי ֲאחֹוִתי. ַות ֶלֱאכֹּל ַוַיֲחֶזק ָבּה ַוי
ֹּאת. ַוֲאִני ָאָנה אֹוִליְך ֶאת ֶחְרָפִתי ְוַאָתה ִתְהֶיה ְכַא  ַחד ֵיָעֶׂשה ֵכן ְבִיְׂשָרֵאל ַאל ַתֲעֵׂשה ֶאת ַהְנָבָלה ַהז

 .ָבִלים ְבִיְׂשָרֵאלַהנְ 
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 שטות. של רוח בהן שתכנס עד מנאפין המנאפין אין רבותינו: שנו

 .ַוִיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָאה ְגדֹוָלה ְמאֹּד ִכי ְגדֹוָלה ַהִשְנָאה ֲאֶשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶשר ֲאֵהָבּה

לאחר שהאדם חוטא, מתמלא הוא חרטה, ואמרו רז"ל שרשעים מלאים חרטות. ואחר שחטא, 
מיד שנאה וגירשה ממנו. בתחילה אהבה אמנון אהבה גדולה, אך לאחר שמילא את תאוותו ועבר 

 עבירה, סר יצרו הרע ושנאה שנאה גדולה. 

 לעולם. בטלה אינה בדבר תלויה ושאינה אהבה, בטלה דבר בטל בדבר, תלויה שהיא אהבה "כל
 דוד אהבת זו בדבר תלויה ושאינה ותמר, אמנון אהבת זו בדבר, התלויה אהבה היא איזו

ויהונתן". אהבה הנובעת מעצת היצר הרע וממקורות מסואבים, אינה מתקיימת. לא לאהבה 
 הנובעת ממקורותיה הטהורים של הנפש, יש קיום.

ֹּא ִדֶבר ַאְבָשלֹום ִעם ַאְמנֹון  ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִכי ָׂשֵנא ַאְבָשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל ְדַבר ֲאֶשר ִעָנה ֵאת ָתָמר ְול
 ֲאחֹּתֹו.

שונאים זה את זה שנאה עזה, אך הם משוחחים ביניהם, מטוב ועד רע, תוסר לה  אנשיםשני שכ

 . השנאה והקיטוב בין שניהם אט אט. עצם הדיאלוג, השיג והשיח, מביא לקירוב הלבבות

עבירה גוררת עבירה, ועבירת השנאה של אבשלום לאמנון גררה את רציחתו על מעשה שעשה 

 ללא עדים והתראה. הרגש שלט על השכל.

ֹּאֶמר לֹו ַהֶמֶלְך ָלָמה ֵיֵלְך ִעָמְך. ַוִיְפָרץ בֹו ֹּא ֵיֶלְך ָנא ִאָתנּו ַאְמנֹון ָאִחי ַוי ֹּאֶמר ַאְבָשלֹום ָול ַאְבָשלֹום  ַוי

 ְשַלח ִאתֹו ֶאת ַאְמנֹון ְוֵאת ָכל ְבֵני ַהֶמֶלְך.ַויִ 

ראוי שההורים יתנו את דעתם על המריבות העולות בין ילדיהם ולהשפיע עליהם טובה וברכה, 

להשפיע עליהם להקטין את האיבה ולסלול את דרכם לשלום, אהבה ואחוה. וגם לחשב היטב 

 את צעדיו ומילותיו בתוככי המשפחה.

 ַוֲהִמֶתם ַאְמנֹון ֶאת ַהכּו ֲאֵליֶכם ְוָאַמְרִתי ַבַיִין ַאְמנֹון ֵלב ְכטֹוב ָנא ְראּו ֵלאמֹּר ְנָעָריו ֶאת ַאְבָשלֹום ַוְיַצו

 אֹּתֹו.

 חינוך ותוכחת האב לבנו יכולה למנוע אסונות נוראים, כפי שאירע לאמנון ולאבשלום. 

 ֲחָכָמה. ִאָשה ִמָשם ַוִיַקח ְתקֹוָעה יֹוָאב ַוִיְשַלח

 יואב התעורר בקשתו. ולכן לא יתן שלא מבואר היה אם מה מאיש דבר לבקש ראוי "אין

 אמנון על נחם כי אבשלום על דוד לב כי ידע אשר עד אבשלום, את להשיב דוד המלך עם להשתדל

 מת" )רלב"ג(. כי

ִני  ֹּאֶמר ִשְפָחְתָך ִיְהֶיה ָנא ְדַבר ֲאדֹּ  .ַהֶמֶלְך ִלְמנּוָחהַות

מעשי האדם עצמו, בהתנהגותו אל הדבר הקרוב לליבו, מוכיחים לו כיצד צריך להתנהג עם 

האחרים. תדון את האחרים ותנהג בהם לפי הנהגתך במעשיך שלך. נהג במידת הסלחנות שיש 

 גם כלפי האחרים.   -בך כלפי עצמך ואישיותך, חולשותיך ושגיאותיך

 ֹּ ֹּא ָהָיה בֹו מּום. ּוְכַאְבָשלֹום ל  א ָהָיה ִאיש ָיֶפה ְבָכל ִיְׂשָרֵאל ְלַהֵּלל ְמאֹּד ִמַכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו ל

 על מעלת האדם. "אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו". ולא הלב יושר על עדות היופי אין
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ֹּאשֹו. ֶאת ּוְבַגְּלחֹו  ר

 עושאה, לטוב או למוטב.כוונת המעשה, גם מעשה נזירות, נחשבת לפי מעשה 

** 

 גאוות האדם על דבר שאינו נצרך, כגאווה על שער, הוא חסרון )מהר"ל(.

 ְבֶחְברֹון ַאְבָשלֹום ָמַלְך

וכל המייסר את בנו מוסיף הבן אהבה  בא לתרבות רעה ושונאהו. פוכל המונע בנו מן המרדות, סו

רפה ורעה לעצמו ולבניו בעולם הזה ואם יתרשל מליסר את בניו, גורם ח .על אביו והוא מכבדו

 . עולם הבאבו

ֵמַע ֵאין ְלָך ֵמֵאת ַהֶמֶלְך.  ֹּאֶמר ֵאָליו ַאְבָשלֹום ְרֵאה ְדָבֶרָך טֹוִבים ּוְנכִֹּחים ְושֹּ  ַוי

התחייבנו במצות עשה לדון לכף זכות. כמעט כל מעשה ניתן לדון בראיה טובה ובראיה רעה, 

 לדון מעשה כל אדם מישראל, שאינו חוטא בדרך כלל, לצד החיוב.לטוב ולמוטב, ולכן נצטווינו 

** 

למרות שאין ביכולת האדם לעסוק כל העת במצוות, אך שבליבו ובמחשבותיו ירצה תמיד לעשות 

 מצוות ולהימנע מעבירות )שלה"ק(.

אך אבשלום התחנף לכל הבאים לדין, גם  ,שבישראל לגדול אפילו התחנף שלא דוד של מנהגו

  לאלו שלא צדקו בדינם.

ִני ַהֶמֶלְך ִהֵנה ֲעָבֶדיָך ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶמֶלְך ֶאל ַהֶמֶלְך ְככֹּל ֲאֶשר ִיְבַחר ֲאדֹּ  .ַוי

, כי סדר, עקביות ושיטתיות היא דרך דוד התנחם בכך שבמחנהו שורר סדר ואמר שיש לו תקוה

 עבודת ה'.חשובה ויסודית ב

ִני ַהֶמֶלְך ֶאְעְבָרה ָנא  ֹּאֶמר ֲאִביַשי ֶבן ְצרּוָיה ֶאל ַהֶמֶלְך ָלָמה ְיַקֵּלל ַהֶכֶלב ַהֵמת ַהֶזה ֶאת ֲאדֹּ ְוָאִסיָרה ַוי

ֹּאשֹו.   ֶאת ר

עליונו התורתית ומעלותיו הרמות של שמעי בן גרא לא עמדו לו, כשחטא בחטא החמור של לשון 

 ון הרע ראוי להשליכו לכלבים.הרע, שהמדבר לש

כמה מריבות משפחתיות, בין אב לבנו ובין האחים, ניתן היה לחסוך על ידי מיעוט לשון הרע 

 והעברת רכילויות משפחתיות זה לזה!!

ֹּאֶמר  ַהְיִמיִני ֶבן ַעָתה ִכי ְוַאף ַנְפִשי ֶאת ְמַבֵקש ִמֵמַעי ָיָצא ֲאֶשר ְבִני ִהֵנה ֲעָבָדיו ָכל ְוֶאל ֲאִביַשי ֶאל ָדִוד ַוי

  .'ה לֹו ָאַמר ִכי ִויַקֵּלל לֹו ַהִנחּו

על ידי קבלת הדין והיסורים באהבה, האמונה שהכל מאתו יתברך, זוכים להסרת היסורים 

 ולמעלות רמות. 
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 קלל" )הרוקח(.  לו אמר' ה כי עושים, עונותיך כי תנקום. אל דבר, אדם לך יעשה "אם

ֹּא ַהָגג ַעל ָהאֶֹּהל ְלַאְבָשלֹום ַוַיּטּו  ִיְׂשָרֵאל. ָכל ְלֵעיֵני ָאִביו ִפַלְגֵשי ֶאל ַאְבָשלֹום ַוָיב

קשה תרבות רעה בביתו של אדם, יותר ממלחמת גוג ומגוג. הפגיעה הקשה ביותר לאדם היא 

וא היפך כשבניו, עצמו ובשרו, הם אלו שפוגעים בו, מבזים אותו ולא מכבדים אותו כראוי, וה

 הטבע האנושי, שבן קם באביו.

וגם במקרים קשים כאלו, יראה האדם לקבל את יסוריו באהבה, ולשמוח שהקב"ה יסרו 

 והענישו ביסורים שכאלו ולא ביסורי גוף וחלאים רעים )תומר דבורה, שלה"ק(.

 ואפילו, העלובים מן שיהיה הוא', ה את דעת למבקש יש אשר מתקון הגדולים מהתקונים "אחד 

עולבן", )ראשית חכמה בשם  יהיה לא והוא, יתבייש ולא מהם ירא לא אשר, ביתו ובני מאשתו

 המקובלים(.

ִבי ַמֲחָנְיָמה ָדִוד ְכבֹוא ַוְיִהי ֹּא ַעִמיֵאל ֶבן ּוָמִכיר ַעמֹון ְבֵני ֵמַרַבת ָנָחש ֶבן ְושֹּ  ַהִגְלָעִדי ּוַבְרִזַּלי ְדָבר ִמּל

ְגִלים.  ֹּאן ְוֶחְמָאה ְוָקִלי. ּוְדַבש ַוֲעָדִשים ּופֹול ְוָקִלי ְוֶקַמח ּוְׂשעִֹּרים ְוִחִּטים יֹוֵצר ּוְכִלי ְוַספֹות ִמְשָכבֵמרֹּ  ְוצ

 ַבִמְדָבר. ְוָצֵמא ְוָעֵיף ָרֵעב ָהָעם ָאְמרּו ִכי ֶלֱאכֹול ִאתֹו ֲאֶשר ְוָלָעם ְלָדִוד ִהִגישּו ָבָקר ּוְשפֹות

 היא עניים תורה לומדי החזקת(. ל"חז" )התורה כל קיים כאילו לצדיק פרוסה שמאכיל מי כל"

 והמעלה". שתתעשר בשביל -עשר" ל"חז דרשו ועליה, הצדקה ממעלות ביותר הנשגבה המעלה

 גם שהינם, הקרוב מכרינו ומעגל משפחתנו בני, לנו הקרובים את לפרנס היא ביותר העליונה

   .בתורה עוז ביתר לעסוק להם תסייע הכלכלית כשעזרתנו, תורה עמלי

** 

 נגד לעמוד במערכה חיל לאזור ותחבולות עצות לבקש המתחזקים האנשים זכות גדולה כמה

לרומם את קרנו של המלך בשעה שרוב העם עזבו לנפשו, וכן יגדל שכר המרוממים  ,הזמן מצוקי

את קרנו של מלך מלכי המלכים, בשעות קשות, כשרוב הבריות אינם הולכים בתורתו וחוקיו 

  )הח"ח בספרו שם עולם(.

 ה. ַוִיְקָרא ַלַמֶצֶבת ַעל ְשמֹו ַוִיָקֵרא ָלּה ַיד ַאְבָשֹלם ַעד ַהיֹום ַהזֶ 

היא תקום, וכמה אנשים קרו להם רעות רבות ולא נקברו  ה'רבות מחשבות בלב איש ועצת 

 )אברבנאל(. במקומות שהציבו להם בחייהם, כי לא לאדם דרכו להכין צעדו

ֹּאַויָ  ַבַשַער יֹוֵשב ַהֶמֶלְך ִהֵנה ֵלאמֹּר ִהִגידּו ָהָעם ּוְלָכל ַבָשַער ַוֵיֶשב ַהֶמֶלְך ַוָיָקם  ַהֶמֶלְך. ִלְפֵני ָהָעם ָכל ב

למרות הצער והאבל, התחזק דוד ועשה את הכל כדי לחזק את מלכותו ולא להראות לפני עבדיו 
שהוא מיצר על מות אבשלום ובכך יפיג את לבבם. אנשים רמי מעלה שולטים על מוחם ולבבם, 

  גם בעת צר ומצוק, אבל ובכי.

מחלוקות ומריבות בקרב בני המשפחה וגם מחוצה לה, היא כח הגורם הראשי למניעת ויכוחים, 
 ההבלגה, אותו למדנו מהתנהגותו של דוד המלך ע"ה, לכל אורך פרשת מרד אבשלום. ו"כל

  פשעיו". כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר
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ְגִלים ַוַיֲעבֹּר ֶאת ַהֶמֶלְך ַהַיְרֵדן  ְלַשְּלחֹו ֶאת ַהַיְרֵדן. ּוַבְרִזַּלי ָזֵקן ְמאֹּד ֶבן ְשמִֹּנים ּוַבְרִזַּלי ַהִגְלָעִדי ָיַרד ֵמרֹּ
  .ָשָנה

 עליו" )חז"ל(. קופצת זקנה בזמה השטוף "כל

 גם מריבות וכעסים עם הילדים ועליהם גורמים לאדם להזדקן טרם זמנו )חז"ל(.

** 

 דוד פנה מיד להכיר טובה ולגמול חסד עם אלו שהטיבו עימו. 

, דעתם על ולעמוד מעשיהם את להבין, ההורים את מספיק להעריך יודעים אינם הבנים לפעמים
 כמה עד באמת ידענו לא, בעצמנו הורים להיות הגענו לא עוד כל. להורים נהפכים עצמם שהם עד

 . בגידולינו השקיעו הורינו

הגשמית לרווחתינו  לעולם ודאגו שהביאונו, הטוב הכרת מטעמי ההורים הוא כבוד יסוד
 .והרוחנית

כל הורה, גם אם אינו מושלם במעשיו, עדיין אין אדם שעשה יותר ממנו למען ילדיו, ולכן חבים 
 הקב"ה. של בטובתו לכופר נחשב טובה וכפוי לו הכרת הטוב עד אין קץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


