
 
 

 
   

  
  
  
 

 

 

  ח"תשע שלחב  
  

  , מה זה אומר?ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין ַהָּים ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------  

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל
   (שמות י"ג יז). "ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּואְוא ָנָחם ֱאִהים ֶּדֶר ֶאֶרץ "מיד אחרי השילוח ממצרים, מכריז הכתוב: 

   .לז) ב"י (שם, "ַוִּיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסֹּכָתה ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף"תחילת המסע נזכר כבר בפרשת בא: 

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני אז הגיע הפקודה הפותחת את סיפור קריאת ים סוף: " (שם, י"ג כ), רֵאָתם ִּבְקֵצה ַהִּמְדּבָ  - ל ִמֻּסֹּכת המשכו בתחילת פרשתנו:
  (שם י"ד ב).  "ָּיםִיְׂשָרֵאל ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחיֹרת ֵּבין ִמְגֹּדל ּוֵבין ַהָּים ִלְפֵני ַּבַעל ְצֹפן ִנְכחֹו ַתֲחנּו ַעל הַ 

  וקים אלה?ננסה להבין מה מלמדים אותנו פס
". אבל חז"ל דרשו את הכתובים בכמה כיוונים שמות מקומותכדרכו בקודש לוקח אותנו אל מחוזות הפשט ומסביר: "אבן עזרא 

  אחרים.
בין מגדול "...מקום עבודה זרה שלהם ...פי החירות אין חירות אלא מקום חירותן של מצריים יש שדרשו אותם על המצרים: "

 -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ( [בית אוצרותיהם]" תן של מצריים שם היתה תפארתם שם היתה מיומסובין הים, שם היתה גדול

  . )מסכתא דויהי פרשה א
מדרש ( "לפני פי החירות. ומאי חירות שנעשו בני חורין: בין מגדל. שנעשו להם נסים גדולותיש שדרשו שמות אלה על ישראל: "

  ).שמות פרשת בשלח פרק יד (בובר)אגדה 
 (סדר עולם רבה פרק א)יש מרבותינו שקישרו את השמות הללו לאזכורים אחרים ונקטו בשיטת "לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש" 

לשעבר היתה נקראת פיתום שנא' ויבן ערי מסכנות לפרעה  ...פי החירות הם לימדונו את הדברים הבאים: וז"ל המכילתא (שם): "
ַוּיֹוֵׁשב יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ַוִּיֵּתן "ישראל ברעמסס כמבואר בכתוב: -הושיב את בני יעקב". לפי זה, יוסף את פיתום ואת רעמסס

שם כנס יוסף את הכסף ואת הזהב שנ' שם: " .יא) ז"בראשית  מ( "ָלֶהם ֲאֻחָּזה ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֵמיַטב ָהָאֶרץ ְּבֶאֶרץ ַרְעְמֵסס ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ַפְרֹעה

ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי "שעבודם של ישראל בבניית ערי המסכנות לפרעה:  שם גם התחיל  (מכילתא שם)." יוסף את כל הכסף וגו' וילקט
ישראל על פי  שם גם החלה גאולתם של .יא)' שמות א( "ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

  החירות=פיתום, כמו שביארנו לעיל. 
של פרעה נגלה לו בין [=אוצרו] רב אמר קרח עשיר גדול היה תיסברין " בירושלמי מבואר שגם מקור עושרו של קורח במקום זה:

  .ה"א) סנהדרין פרק י(" מגדול ובין הים

, הוביל אח"כ לשעבוד בתחילת ספר שמות, שבא לידי ביטוי בבניית ערי המסכנות באותו הרכוש הגדול שנצבר בידי יוסף ברעמסס
מקום. הרכוש הגדול שהובטח לבני ישראל ביציאת מצרים ואשר חלקו ניתן להם בפי החירות=פיתום, גרם גם לכישלונו של קרח 

זו הדרך  (עיינו גם ירמיהו מ"ד א, מ"ו יד ועוד), ולמחלוקת על משה. דרך המסחר הבינלאומית מארץ ישראל למצרים עברה דרך מגדול
  טז). ז"דברים י( "ְוא ָיִׁשיב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה"זו הדרך שנאסר לשוב בה בפרשת המלך:  ",ֶּדֶר ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים"המכונה בפרשתנו 

  

מאוד מבחינה רוחנית, גם אם היא יציאת מצרים משמעותה יציאה לחירות מהתלות בעולם החומר, הישיבה במצרים מסוכנת 
ת ים סוף צריך עמביאה לרווחה כלכלית. זו אולי סיבה נוספת למה אי אפשר לצאת ממצרים דרך מגדול ואחרי הנס הגדול של קרי

  .יח) ג"שמות י( "ַוַּיֵּסב ֱאִהים ֶאת ָהָעם ֶּדֶר ַהִּמְדָּבר ַים סּוף"לשנות כיוון: 
  

  טו)' מיכה ז( "ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות"ב: הבה נתפלל שיתקיים בנו הכתו
  ונזכה שהשפע הגשמי המושפע עלינו יעזור לנו לצאת לחירות רוחנית.

  

  
  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
  ע''ה  שרה ונגרובסקי מרת

   בת ר' משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ז"ל  מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג  יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
  נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמש
  נלב"ע

  כ' באב תשע"ז

  לע"נ
   זצ"ל ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע י' באייר תשע"א

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
  ו"עתש באייר' ח

  
 

               נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"זבן ציון גרוסמן לע"נ                            ז"ל. חיוכה וחום ליבה חסרים ביותר. רנה בת יעקב פושעטלע"נ 
  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  הפרשה באנציקלופדיה התלמודית

  

  הלל
  מבוסס על הערך: הלל, שבאנציקלופדיה התלמודית כרך ט

  

יר ָאז ה ָיׁשִ ָרֵאל ּוְבֵני ֹמׁשֶ יָרה ֶאת ִיׂשְ ִ   (טו, א) וגו'. ַהּזֹאת ַהׁשּ
  

  הכיצד ההלל, שהוא מפרקי תהלים שאמרם דוד, נאמר ע"י משה ובני ישראל על ים סוף?
  

) ומסתיימים קיג אה' ( ַעְבֵדי ַהְללּו ָיּה ַהְללּוהמתחילים בפסוק  ,בכל מקום הוא פרקי המזמורים שבתהלים האמורסתם הלל  מהותו.
), דהיינו ההלל ברכות נו א), ונקרא גם הלל המצרי (קיח כט. עי' פסחים קטז ב וסוכה לח ב( ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם ִּכי טֹוב ִּכיה' לַ  הֹודּובפסוק 

  ): אין פוחתים ממנו ואין מוסיפים עליו. פסחים פ"י). ועליו אמרו בתוספתא (רש"י שםשאנו קוראים בפסח (
  הלל זה נחלקו תנאים מי אמרו:  מקורו.

 ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת), שכן כתוב בו ברייתא פסחים קיז אשעמדו על הים ( בשעהמשה וישראל אמרוהו  :רבי אליעזר אומר  )א(
): אתה קיג ב). וכן אמרו במדרש תהלים (ד"ה משה רשב"ם שם קטז בו"הים ראה וינוס" ( ַוָּיֹנס ָרָאה ַהָּיםווגו'  ִמִּמְצָרִים

ולא אמרו הלל עד שיצאו משעבוד  ,מוצא עשרים וששה דורות משברא הקב"ה את עולמו עד שיצאו ישראל ממצרים
  ואמרו הלל.  ,שהיה על טיט ולבנים ,מצרים

שמוסיף  ,יהושע וישראל אמרוהו בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען (ברייתא פסחים שם). רש"י מפרש :רבי יהודה אומר  )ב(
שחולק על רבי אליעזר וסובר שיהושע וישראל הם  ,ורשב"ם מפרש ;ף יהושע וישראל אמרוהועל רבי אליעזר ואומר שא

 שאמרוהו תחילה. 
 דבורה וברק אמרוהו בשעה שעמד עליהם סיסרא.  :רבי אליעזר המודעי אומר  )ג(
 חזקיה וסיעתו אמרוהו בשעה שעמד עליהם סנחריב.  :רבי אלעזר בן עזריה אומר  )ד(
 מישאל ועזריה אמרוהו בשעה שעמד עליהם נבוכדנצר. חנניה  :רבי עקיבא אומר   )ה(
 מרדכי ואסתר אמרוהו בשעה שעמד עליהם המן הרשע.  :רבי יוסי הגלילי אומר  )ו(
נביאים שביניהם תיקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על  :וחכמים אומרים  )ז(

אם חס ושלום תהא צרה על  -כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם 
 אומרים אותו על גאולתם (ברייתא שם).  ,וכשנגאלים - ישראל

 דוד אמרו (ברייתא א' שם). :חבריו של רבי אלעזר ב"ר יוסי אומרים  )ח(
) ד"ה משה וישראל אמרוהובדעת הסוברים שהקודמים לדוד אמרו הלל פירש רשב"ם (

ואחר כך קבעו דוד בספר תהלים. ובשו"ת תשובה מאהבה  ,שמשה וישראל אמרוהו
י' רסד) פירש שהקודמים לדוד לא אמרוהו באותו נוסח שבתהלים, אלא אמרו איש כפי צחות לשונו, עד שבא דוד ותיקן הלל (ח"ב ס

  זה כדי שיאמרו בכל מקום ובכל זמן נוסח אחד. 
  במצות קריאת הלל נחלקו גאונים וראשונים:  חיובו.

, ועוד) קמו' סי(ק "הסמ), מצות עשה טז(רבי שלמה בן גבירול  ,)רסב' השלם סי(היראים  ,)במנין המצוות(בעל הלכות גדולות   )א(
לפי . ועוד מקורות), דברים י כא( ֱאֶהי ְוהּוא ְתִהָּלְת הּואמולמדוהו , ונמנית במנין המצוות, סוברים שהיא מצוה מן התורה

היינו שיאמרו ישראל , חיוב הקריאהאם אין מן התורה אלא עיקר ) בהשגותיו לספר המצוות שורש א(ן "דעה זו הסתפק הרמב
או שגם  ;אבל הנוסח של ההלל דוד הוא שתיקן, שהוציאם ממצרים וקרע להם את הים והבדילם לעבודתו' שירה במועדיהם לה

ונטה לומר שהדבר תלוי במחלוקת התנאים אם משה וישראל הם שאמרו הלל זה או . הנוסח של מזמורים אלה הוא מן התורה
אבל הנוסח של המזמורים , המצוה מן התורה לומר שירה באותם הימיםכתב שעיקר ) יד אחידושיו לברכות ב(ה "והרא. דוד

  . אינו אלא מדרבנן
שהרי דוד , שכל עיקרה של מצות קריאת הלל אינו אלא מדרבנן) ו ובספר המצוות שורש א"ג ה"חנוכה פ(ם "אבל דעת הרמב  )ב(

אינו מן , שאפילו לסוברים שמשה וישראל אמרוהו) צ שם"על סהמ(סופרים  וביארו המגילת אסתר והקנאת .הוא שאמרו
  . שהרבה דברים תיקן משה ואינם מן התורה, התורה

והוא מן  -כתובים בבנביאים ו דברים שנאמרו - קבלה  שיש בקריאת הלל מצות עשה מדברי) בהשגות חנוכה שם(ד "ודעת הראב  )ג(
, ם מודה שהיא מצוה מדברי קבלה"והכסף משנה שם כתב שאף הרמב, ישעיה ל כט( ָחג ְתַקֶּדׁשִה  ְּכֵליל ָלֶכם ִיְהֶיה ַהִּׁשירהכתוב 

  ). אלא שקורא לה דברי סופרים
אבל קריאתו בימים הקבועים היא , שקריאת הלל על כל צרה שנגאלים ממנה היא מדברי קבלה ,מחלק) שם(והמגיד משנה   )ד(

  .מדברי סופרים
  :להלכה נחלקו האחרונים

שספק , אינו חוזר וקורא, ולכן אם אדם מסופק אם קרא הלל או לא ;פסק שמצות קריאת הלל מדרבנן) סט' סי(אריה  השאגת  )א(
  .דרבנן להקל

קריאת , כגון חנוכה, מצדד לומר שביום שנקבע על הצלת ישראל ממיתה לחיים) רלג' יורה דעה סישו"ת (אבל החתם סופר   )ב(
ממיתה לחיים , שאם משעבוד לחרות אומרים שירה בפה -  יציאת מצרים בליל פסחמקל וחומר ממצות סיפור , ההלל מן התורה

  .לא כל שכן
שאין מצוה מן התורה אלא באותו זמן ממש שאירע ) שם(פירש בדעת השאילתות ) ק א"בהעמק שאלה שאילתא כו ס(ב "והנצי  )ג(

  . וברים בהלל של חג שהוא מן התורה לעולםאפילו לס, אבל באותו יום כל שנה ושנה אין לו עיקר מן התורה אלא מדרבנן ;הנס
  
  

 הנאמרים מסויימים תהלה מזמורי. הלל
  . מצרה ובגאולה במועדים

  ;ומקורו חיובו. ב ;מהותו. א :הפרקים
 ימים. ה ;במקדש. ד ;הקבועים הימים. ג 

 ;הקריאה סדר. ז ;היחיד. ו ;גומרים שאין
 ;הברכה. י ;מהלל הפטורים. ט ;זמנו. ח

  והפסקה שהייה. יא
 -----------  

  תכו-שצטורים  ט כרך
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  הרב מרדכי הוכמן

  

  אחיתופל והתהום
  

  ה"ב) מובא מעשה שארע בעת שדויד חפר את היסודות למקדש, וז"ל המעשה בתרגום חופשי: י"סנהדרין פבתלמוד הירושלמי (
מצא את התהום. ובסוף מצא עציץ אחד ולא  מאות אמה השל בית המקדש חפר חמש עשר את היסודותבשעה שבא דוד לחפור "

ורצה ליטלו. אמר לו העציץ אין אתה יכול ליטלני. שאל אותו דויד מדוע? אמר לו משום שאני כבוש כאן על התהום שלא יציף את 
 ' רעדה אז הארץאנכי ד' אלהיךי אתה נמצא כאן? אמר לו משעה שהשמיע הבורא את קולו בסיני ואמר 'ומאימתמר לו אהעולם. 

ו דוד. וכיוון שהרים דוד את העציץ עלה התהום ורצה כן לא שמע ל פיעל ושקעה, ומאז אני נתון כאן כדי לכבוש את התהום. אף 
עומד שם, ואמר בלבו כעת דויד יחנק ואני אמלוך. אמר דוד מי שחכם ויודע כיצד לעצור את אחיתופל להציף את העולם. והיה 

פי שלבסוף אחיתופל העמיד אף על ות בחנק. אמר אחיתופל מה שאמר ועצר את התהום. ...סופו שימ התהום ולא עוצר אותו יהיה
 את התהום, הוא מת בסופו של דבר בחנק (אחיתופל תמך באבשלום במרד כנגד דוד, וכשנכשל המרד התאבד אחיתופל בתליה).

  התברר שיצאה לחנם."זהו שאומר המשל, שצריך אדם לחשוש על קללה של אדם גדול אפילו אם אמר ר' יוסי 
  

), ורש"י תמה שם כיצד יתכן שאחיתופל היה עם דוד בעת כריית יסודות מכות יא,א(בבלי מעשה דומה מובא גם בתלמוד ה
המקדש. שהרי כמסופר בתנ"ך דויד מצא את מקום המקדש בגורן ארוונה היבוסי רק לאחר שערך מפקד ומנה את ישראל, 

  חיתופל!ודבר זה ארע כמה שנים לאחר מות א
 מכוח קושי זה נדחק רש"י לומר, שעוד מנעוריו קיבל דויד משמואל הנביא מידע מדוייק על מקום המקדש, וחפר את היסודות

לאחר שקיבל רשות מארוונה. אך המהרש"א (סוכה נג,ב) כבר תמה על הסבר זה שהרי בתנ"ך משמע שדויד לא ידע לפני כן 
יאר שדויד חפר מתחילה את היסודות במקום אחר, שהיה נראה לו כמקום מתאים שהמקדש יהיה בגורן ארוונה. והמהרש"א ב

  לבניית המקדש, ואז היה עדין אחיתופל בחיים, ולאחר מכן התברר לו שאין זה מקום ראוי למקדש.
זאת אולם גם הסבר המהרש"א אינו מתאים לפשוטו של התנ"ך. שהרי מסופר שם, שדויד רצה לעסוק בבניית המקדש, וה' מנע 

הורה לו שלא לעסוק  'ממנו כיוון שהיה איש מלחמות, ואם כן כיצד יתכן בכלל שדויד עסק בכריית היסודות למקדש, אם ד
  בכך?!

  

ונראה שהקושי שהמעשה לא יתכן מבחינת סדר המאורעות הוא קושי מכוון, וזו דרך של חז"ל לרמז שאין להבין אותו כפשוטו, 
שהמעשה מרמז שהמתח האישי שקיים בין דויד לאחיתופל שמתגלה בעת מרד אבשלום,  ויש להתעמק במה שמרומז בו. נראה

  החל זמן רב לפני כן בעת שדוד חיפש באופן סמלי את ה'יסודות' לבית המקדש, וכפי שיתבאר לקמן.
  

  המתח שבין דויד לבין אחיתופל
ְוָדִוד ִהִּגיד ): "לא שמואל ב טו,במרד אבשלום (דויד ידע מעצמו בלא שאיש יגיד לו, שאחיתופל הוא מראשי הקושרים נגדו 

ה'". ואכן המאבק האישי של אחיתופל כנגד דוד  ֲאִחיֹתֶפל 1ֲעַצתִעם ַאְבָׁשלֹום ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ַסֶּכל ָנא ֶאת  ַּבֹּקְׁשִרים ֲאִחיֹתֶפלֵלאֹמר 
ְוָאבֹוא ָעָליו  :ַאֲחֵרי ָדִוד ַהָּלְיָלה ְוֶאְרְּדָפהים ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש ְוָאקּוָמה ַוֹּיאֶמר ֲאִחיֹתֶפל ֶאל ַאְבָׁשם ֶאְבֲחָרה ָּנא ְׁשנֵ מתגלה בהמשך: "

). אחיתופל הציע לבחור את טובי החיילים ולהסתכן ולעמוד באופן אישי בראש ב-שמואל ב יז, א..." (ְוהּוא ָיֵגַע ּוְרֵפה ָיַדִים
כנגד דויד, ולא מי שנותן שירותי ייעוץ בלבד. המעשה שבירושלמי  המרדף אחרי דוד. דבר שכזה עושה מי שמנהל מאבק אישי

  מרמז שמתח זה היה קיים עוד לפני כן, וכדלקמן.
  

  היסודות למקדש
כאמור לעיל, לדויד נודע על המקום המדויק שבו יעמוד המקדש רק בעת שערך מפקד לעם, ודבר זה ארע לאחר מות אחיתופל. 

יסודות למקדש, הוא מתכוון לומר שדויד עסק בהולדת האיש הצדיק שיבנה את כאשר המעשה מספר שדויד חפר את ה
  המקדש.

דויד רצה לבנות את המקדש בירושלים. אך הקב"ה הודיע לו, שהוא לא יבנה אותו בגלל המלחמות הגדולות שהוא עשה. לאחר 
הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש ְמנּוָחה  נוָֹלד ָלִהֵּנה ֵבן  ה'...ְּדַבר  ָעַליַוְיִהי י): "- חדברי הימים א כב, מכן דויד קיבל נבואה אישית מהקב"ה (

". לדויד נולדו כבר ילדים, אולם הוא הבין מדברי הּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ...ִיְהֶיה ְׁשמוֹ  ְׁשֹמהַוֲהִנחֹוִתי לֹו ִמָּכל אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי 
צריך להיות קשור  -דש. דויד העריך שהבן הצדיק שיתאים למשימה הקב"ה שהם אינם מתאימים למשימה של בניית המק

מורה על שלמות, וגם שמה הקדום של העיר ירושלים הוא במקורו "ָׁשֵלם", וגם הכתיב  ְׁשֹמההשם  לירושלים.באופן מיוחד 
םשל העיר בתנ"ך הוא " את  בירושליםשהיא תוליד לו  כדי ירושלמית,", שם המורה על שלמות. לפיכך, דוד חיפש אישה ְירּוָׁשַלִ

םַוִּיַּקח ָּדִוד עֹוד ִּפַלְגִׁשים ְוָנִׁשים ): "יד- שמואל ב ה, יגהבן המיועד. הכתוב מרמז לכך ואומר ( ...". המיוחד בנשים היה ִמירּוָׁשַלִ
ושהבן הזה ימלוך  הְׁשמֹ  –שהן היו מירושלים. דויד תכנן לקיים את נבואת הקב"ה; ולקרוא לאחד מהבנים הירושלמיים האלו 

  תחתיו ויבנה את המקדש.
שהם  הצדיקים' שמוזכרים שם הם ַהָּׁשתֹות" והמפרשים מסבירים ש'ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה ָּפָעל ַהָּׁשתוֹתִּכי ) נאמר: "יא, גבתהלים (
ת כאלו דוד שעליהם מושתת העולם. דויד היה עסוק בהולדת הבן הצדיק שיבנה את המקדש, והמעשה מתאר זא היסודות

  היסודות.עסוק בכריית 
תהלים התהום נמצא בתחתיות הארץ, ובאופן סמלי זריעת והתרקמות העובר ברחם אמו, מתוארת כנעשית במקום זה (

להגיע ל'תהום' המעשה מתאר את דוד כמנסה  ".ְּבַתְחִּתּיוֹת ָאֶרץא ִנְכַחד ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי ): "קלט,טו
(ל'תחתיות הארץ'), וכוונתו לומר שדויד מחפש את האשה המתאימה להוליד ממנה את הבן הצדיק. לבסוף דוד מצא אשה 

 שנראתה לו כמתאימה לזרוע בה את הבן הצדיק, והמעשה מתאר זאת כמציאת 'עציץ' שהוא כלי שזורעים בו. אלא שאז דוד
  ילתו עלולה להציף את ה'תהום'.נתקל בבעיה, משום שה'עציץ' אמר לו שנט

  

 במציאתה'תהום' שמוזכר כאן בשלב זה שבמעשה מופיע במשמעות אחרת של 'שטף מים רבים'. כאמור דוד עסק באותה העת 
", ודוד התפלל שנטילת בת שבע לאשה לא תביא להטבעתו ָמָצא טֹוב ָמָצא ִאָּׁשה"): יח, כב(משלי אשה מתאימה, וכאמור ב

נטילת בת  ".ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו א ַיִּגיעּוַרק  ְלֵעת ְמֹצאַעל ֹזאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי ): "תהלים לב, ורבים' (ב'שטף מים 
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  בשלח

שבע היתה עלולה להביא למהומה ציבורית שהיתה עלולה 'להטביע' את דוד'. ולכך מרמז הירושלמי באומרו, שאחיתופל אמר 
ם' (שטף מים רבים = מהומה) יטביע את דוד ואילו הוא ימלוך, אם מדובר בהצפה במים גם אחיתופל היה בלבו, שכעת ה'תהו

אמור לטבוע, אלא שהכוונה למרידה ציבורית ש'תטביע' את דוד ותמליך את אחיתופל. בת שבע היתה נכדתו של אחיתופל, 
  ונטילתה לאשה לדוד היתה כרוכה בהתגרות באחיתופל, וכדלקמן.

  

  בירושלים בעת המלחמה כנגד עמון דויד
  ג):-שמואל ב יא,אוז"ל הכתוב המתאר את תחילת המעשה בדוד ובת שבע (

ָראֵ " ל ִיׂשְ ִוד ֶאת יֹוָאב ְוֶאת ֲעָבָדיו ִעּמֹו ְוֶאת ּכָ ַלח ּדָ ׁשְ ָלאִכים ַויִּ ָנה ְלֵעת ֵצאת ַהּמְ ָ ֵני ַעּמֹון ַויָֻּצרּו ַעל ַוְיִהי ִלְתׁשּוַבת ַהׁשּ ִחתּו ֶאת ּבְ ל ַויַּׁשְ
ה  ם:ַרּבָ ָלִ ירוּׁשָ ב ּבִ ִוד מֵ ס ַוְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב  ְוָדִוד יֹוׁשֵ בוֹ ַויָָּקם ּדָ ּכָ ג  ַעל ִמׁשְ ה רֶֹחֶצת ֵמַעל ַהּגָ ָ ֶלְך ַויְַּרא ִאׁשּ ית ַהּמֶ ג ּבֵ ְך ַעל ּגַ ְתַהּלֵ ַויִּ

ה טֹוַבת ַמְרֶאה ְמֹאד ָ ה: ְוָהִאׁשּ ָ ְדרֹׁש ָלִאׁשּ ִוד ַויִּ ַלח ּדָ ׁשְ ִּ   ..."ַוי
. ואכן תמוה, "ל ִמְׁשָּכבוֹ ֵמעַ "הכתוב מדגיש את ישיבת דויד בירושלים בעת המלחמה. ובהמשך מסופר שדוד קם לפנות ערב 

מדוע דוד לא בא ומפקח באופן אישי על מלחמה בעמון, ומדוע לכאורה דוד ישן במשך היום. תיאור זה אינו מתאים לאופן שבו 
היינו מצפים לראות את דוד. אולם לפי מה שהתבאר, כוונתו הראשונית של דוד היתה לשם שמים. דוד רצה לזרז את הולדת 

המקדש, ולכן הוא לא יצא למלחמה ונשאר בירושלים כדי להוליד אותו. דוד לא ישן אז במשך היום, דוד בא אז  הבן שיבנה את
על אחת מהנשים הירושלמיות שהוא לקח לו, מתוך תקווה שהיא תהרה ויוולד ממנה הבן שיבנה את המקדש. ונראה שחז"ל 

  ):בבלי סנהדרין קז, אמרמזים לכך (
בֹו וגו' ַוְיִהי ְלֵעת ָהֶעֶרב" ּכָ ִוד ֵמַעל ִמׁשְ אמר רב יהודה: שהפך משכבו של לילה למשכבו של יום, ונתעלמה ממנו הלכה:  ַויָָּקם ּדָ

  "שבע. - רעב, ומרעיבו  -אבר קטן יש באדם, משביעו 
  כוונתו של דוד היתה לשם שמים, אלא שגם כך היה עליו לנהוג בזהירות, כדי שלא ליפול לחטא, וכדלקמן.

  

  ...ֹזאת ַּבת ֶׁשַבעֲהלוֹא 
) על שילוח המרגלים לארץ ישראל, נוצר רושם שהקב"ה יזם זאת. אולם בספר דברים (א) יגכאשר אנו קוראים בספר במדבר (

מסופר שהעם לחץ על משה לשלוח מרגלים, ומשה היה סבור שכדאי להיענות להם. לאור המידע הזה, המשמעות של המסופר 
אך הקב"ה לא יזם את שליחת המרגלים. מעשה  -שר את ההיענות של משה לדרישת העם לראשונה היא אחרת: הקב"ה אי

דויד ובת שבע דומה לכך. בקריאה ראשונית נראה, שדויד שלח מיוזמתו שליחים שיביאו אליו את בת שבע; אולם כאשר 
  מעיינים היטב מתברר, שדוד רצה לברר אודותיה, והשליחים עודדו את הקריאה לבת שבע:

ה ַויֹּאֶמר ַויִּ " ָ ְדרֹׁש ָלִאׁשּ ִוד ַויִּ ַלח ּדָ י: ֲהלֹואׁשְ ת אּוִריָּה ַהִחּתִ ת ֱאִליָעם ֵאׁשֶ ַבע ּבַ ת ׁשֶ   "זֹאת ּבַ
ומשמע, שעניינה של בת שבע הועלה כבר בעבר בפני דויד. פירוש "כלי יקר" (לר"ש לאניאדו),  "!ֲהלוֹא"הבירור פותח במילה 

  הדברים:מביא מדרש שלפיו הקב"ה אמר את 
אוריה (נושא כליו של "כמו שאמרו חז"ל, כשבא עם גלית והיה הכובע סגור ואין פותח כדי לכרות את ראשו. אז אמר לו 

אם אפתח לך תתן לי אשה? אמר: אתן. אמר הקב"ה: בנות ישראל אתה מחלק?! חייך, אשתך נתונה לו! היא בת שבע  גלית):
ת ֱאִליָעםזֹאת  ֲהלֹוא'הראויה לדויד. וזהו שאמר:  ַבע ּבַ ת ׁשֶ יאּוִריָּה ' שאתה נתת ל'ּבַ   '."ַהִחּתִ

 אחיתופל(בן  אליעםשל בת שבע,  שאביהיצא כנגד המדרש; וכתב  2"פירוש על דברי הימים מיוחס לתלמיד סעדיה גאון"
מסכים עם  ; ולא יתכן שיסכים לתת את בתו לאדם שהתורה אסרה להתחתן עמו. מאידך, הרמב"םשר בישראלהגילוני) היה 

 נראה ".גר תושבואבא מארי זצו"ל היה סובר שאוריה החתי ): כותב "שו"ת סימן כה(רבי אברהם בן הרמב"ם המדרש הקדום. 
  יזמו את הנישואים האסורים של בת שבע לאוריה החתי. אדרבא, אליעם ואחיתופל אביושלדעת הרמב"ם 

הרמב"ם פירש את המדרש שלא כפשוטו. כאשר דויד היכה את גלית, דויד לא מלך עדין; ואף גוי לא הוצרך לקבל ממנו אישור 
לנישואים עם בת ישראל. נוסף על כך, לפני שדויד מאשר נישואים כאלו; ראוי שקודם לכן יצליח לאשר את נישואיו שלו. דויד 

שנחשבה אצל רבים לפסולת  -ישראל, מפני שהיה צאצא של רות המואביה  עצמו התקשה מתחילה לאשר את נישואיו לבת
  .3חיתון

  

הרמב"ם סבור, שגם מדרש זה שייך לסוג מדרשים שנוטלים מאורע מזמן מסוים ומעבירים אותו אל העתיד או אל העבר, ובכך 
אך המדרש  - מול עמוןהם משלימים פרטים שנצרכים להבנת הכתוב. המדרש מתייחס למצב שדויד נקלע אליו בזמן המלחמה 

  במלחמה מול גלית; וכפי שיתבאר לקמן. עברבשדויד היה שרוי בו  דומה,מתאר באופן סמלי מצב 
  

  השקפת עולמו של אחיתופל
בתו של  - ). מהשוואת הכתובים מתברר שבת שבע שמואל ב כגהיו בקבוצת הגבורים של דויד (אוריה החתי ואליעם בן אחיתופל 

ש'נשא' את בת  ִחִּתיהיה גוי אּוִרָּיה שהיה יועצו החשוב של דויד. לפי פשוטו של הכתוב  אחיתופל ַהִּגִני היתה נכדתו של -אליעם 
אחיתופל שבע. דויד לא הכיר אותה עד שהוא ראה אותה מעל הגג; וה'נשואין לאוריה' לא נעשו על דעתו. מאידך, ברור ש

נעשו כחלק מהשקפת אחיתופל. מהלכי אבשלום  ידעו על הנישואין האלו. ובעת מרד אבשלום מתברר, שהנישואין האלואליעם ו
  ):שמואל ב יז, כהנעשו מתוך התייעצות אחיתופל, ובעת המרד מסופר (

מֹו ִיְתָרא " א ֶבן ִאיׁש ּוׁשְ ָבא ַוֲעָמׂשָ ַחת יֹוָאב ַעל ַהּצָ לֹם ּתַ ם ַאְבׁשָ א ׂשָ ְרֵאִליְוֶאת ֲעָמׂשָ ׂשְ ר  ַהיִּ א ֶאל ֲאִביַגלֲאׁשֶ ת ָנָחׁש ֲאחוֹ  ּבָ ת ְצרּוָיה ּבַ
  "ֵאם יֹוָאב:

רד"ק משער, שעמשא נולד לפני  מחוץ לנישואין." הוא ביטוי תמוה. משמעותו היא שעמשא נולד ָּבא ֶאל ֲאִביַגלהביטוי "
". אולם תיתכן אפשרות אחרת שמרומזת במקום אחר. בספר דברי וילדה לעמשא ,אפשר שבא אליה קודם שישאנההנישואין: "

נקרא פעם ֲעָמָׂשא ". אין זה מובן מדוע אבי ַהִּיְׁשְמֵעאִליָיְלָדה ֶאת ֲעָמָׂשא ַוֲאִבי ֲעָמָׂשא ֶיֶתר  ַוֲאִביַגִילר: ", יז) נאמא בהימים (
של שר הצבא של  ומדוע חשוב לפרסם מי אביו ובכלל, שם אביו של יואב שר צבא דויד אינו ידוע;; ִיְׂשְרֵאִליופעם  ִיְׁשְמֵעאִלי

  אבשלום?!
  

. הכתוב 5היתה 'נשואה' לו ֲאִביַגלו; 4שהצטרף לעם ישראל ללא גיור ִיְׁשְמֵעאִלילפי פשוטו של הכתוב, אביו של עמשא היה גוי 
גם ספר  ".ַהִּיְׁשְמֵעאִליֶיֶתר אותו; והוא נותר " לא גיירה - בדברי הימים מגלה שההצטרפות שלו למלחמה נגד אויבי ישראל 

"); ולפיכך, עמשא נחשב כמי שנולד 'מחוץ ֲאִביַגלָּבא ֶאל ֲאֶׁשר ן' אינם תקפים מבחינת התורה ("שמואל מרמז לנו, שה'נישואי
  לנישואין'.
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ולפיכך,  המרד בדויד;השקפת אחיתופל הוצבה בראש  ישראלי.אולם לשיטת אחיתופל, גוי שנלחם עבור עם ישראל נחשב 
זו היתה השקפת אחיתופל מאז ומקדם. אחיתופל, לא ". ַהִּיְׂשְרֵאִליִיְתָרא " - פורסם שצריך לקרוא לאביו של שר הצבא החדש 

הבדיל בין אליעם בנו לבין אוריה החתי; שניהם נלחמו במסירות נפש עבור עם ישראל; ומבחינתו שניהם "ישראלים" לכל דבר. 
  אלי.הישר שמבחינתו, הוא אוריההחתי; לפיכך, הוא יזם את נישואי נכדתו (בתו של אליעם) לאוריה 

  

המעשה שבירושלמי מרמז לנו, שהמהומה הגדולה שאותה הוביל אחיתופל בעת מרד אבשלום ושעמדה 'להטביע' את דויד, חלה 
באופן דומה גם בעת שדוד נטל את בת שבע מאוריה החתי. וגם אז הוביל אותה אחיתופל. מבחינת אחיתופל אוריה החתי היה 

סור היה לדוד לקחתה. אך דוד היה סבור ששירותו של אוריה החתי בצבא ישראל 'ישראלי' ובת שבע היתה אשתו לכל דבר, וא
לא הפך אותו ל'ישראלי' ונישואיו לבת שבע היו אסורים. ודוד רשאי לשאת אותה כדי להוליד באמצעותה את האיש שיבנה את 

  המקדש.
  

  ֹהֵל ְּבֶדֶר ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני
". משרתיו של דויד היו ֵעיַני ְּבֶנֶאְמֵני ֶאֶרץ ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי ֹהֵל ְּבֶדֶר ָּתִמים הּוא ְיָׁשְרֵתִני): "קא, ו(תהלים דוד מספר על עצמו בספר 

אנשים תמימים יראי ה', והוא נעזר בהם במציאת אשה ירושלמית מתאימה. הם כבר פנו אליו בעבר בבקשה שיפעיל את 
ן אוריה החתי משום שהנשואים האלו אסורים, והוסיפו שאם הוא אף חפץ בכך הוא סמכותו המלכותית ויפריד בין בת שבע לבי

  יכול לקחתה לאשה. אלא שדוד סרב מתחילה להיענות לבקשתם.
אוריה החתי היה מראשי הגבורים שלו, ואחיתופל היה יועץ חשוב, ודויד הסביר לעוזריו, שהוא לא יכול לנהל מלחמה כפולה;  

יבים חיצוניים, והן מלחמה דתית בבית כנגד אנשים שהוא זקוק להם למלחמותיו החיצוניות. אם הן מלחמה גשמית מול או
 -הוא יעורר נגדו את בעלי ההשפעה האלו. הדבר עלול להביא לתסיסה בצבא  -הוא יתערב ויבטל את ה'נישואין האסורים' 

כדי  - דויד 'הסכים ל'נישואי אוריה החתי'  -יה ולאובדן ההצלחה במלחמה מול בני עמון. המדרש מספר מציאות דמיונית, ולפ
כדי להשלים את  - דויד נאלץ להסכים לכך  -להשלים את הנצחון על גלית. אולם כוונתו לרמז למציאות האמיתית, ולפיה 

הנצחון על עמון. והמעשה בירושלמי מספר באופן דומה שה'עציץ' אמר לדוד שאם הוא יטול אותה הוא יגרום להצפה שתטביע 
  אותו. וכוונתו למרידה עממית שתפיל את דוד.

  

אולם כעת לאחר שדוד ראה את בת שבע בעיניו והתענין מי זאת אותה אשה, עוזריו נצלו את ההזדמנות ואמרו לו, שזו האשה 
י שכבר דובר בה לפני כן, ושהיה צריך להפריד בינה ובין אוריה החתי, אלא שדוד מחלק כביכול את בנות ישראל לגויים כד

להצליח במלחמותיו. אלא שעתה לאחר ראיית האשה ובעקבות דברי עוזריו, דוד התעלם מהפחד שלו מהתססה ומרידה, ונטל 
את 'העציץ'. ונטילת 'העציץ'  (בת שבע) גרמה ל'הצפה' ולניצני מרידה בדוד וכמעט המלכת אחיתופל. ובפרטי דברים אלו נאריך 

  בעז"ה במאמר הבא.
  

___________________________________________  
  
). דוד הבין תהלים פג, ו" (ָעֶלי ְּבִרית ִיְכֹרתּו נוֲֹעצּו ֵלב ַיְחָּדוִּכי כמו: " 'קשר' ו'ברית מלחמתית''עצה' מופיעה בתנ"ך גם במשמעות של   1

אבשלום יהיה אמנם המלך הרשמי שלאבשלום יש סיבות משלו למרוד בו, אך הוא הבין שאחיתופל מוביל ומנצל את אבשלום לצרכיו. 
של ישראל, אך הדרך שהמלוכה הזו תוליך אליה את עם ישראל תהיה הדרך שאחיתופל ינחה אותה, ואחיתופל יהיה המלך שמאחורי 

דויד  ", הוא אינו מתכוון רק לעצה זו או אחרת שעתיד אחיתופל לייעץ.ד'  ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפלַסֶּכל ָנא ֶאת הקלעים. כאשר דויד מתפלל "
 שמוביל אחיתופל. ה'קשר' מתפלל לכישלון

  הדברים מובאים גם ב"אוצר הגאונים" על קידושין דף עו, ב  2
  ).דף עו, ב(יבמות "; וכמבואר בַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְׁשַאל ַאָּתה ֶּבן ִמי ֶזה ָהָעֶלם" -) שמואל א יז, נוכמרומז בכתוב (  3
של גויים שהיו תומכי ישראל. מדרשי חז"ל במקומות אחרים אומרים שכל הגויים האלו , יא) מובאת רשימה ט,תהלים (בובר-מדרשב  4

רק חלקם התגיירו. בהמשך מובאת  -תהילים ולפי פשוטם של הכתובים - התגיירו בשלב מוקדם או מאוחר. אך לפי פשוטו של מדרש
. אולם אחר כך מובאים ִיְתָרא ַהִּיְׂשְרֵאִליאל, ולכן הוא נקרא היה גוי שתמך בעם ישר ֶיֶתר ַהִּיְׁשְמֵעאִלישמרמז ש ר' יהושע בן לוישיטת 

 אמוראים שחולקים עליו, וסבורים שהוא התגייר או שהיה ישראלי מלכתחילה.
באותה תקופה רבים היו סבורים שצאצאי רות המואביה הם פסולי חיתון. לדעת כמה מדרשי חז"ל (הובאו ב"מראית העין" לחיד"א על   5

חיתון ורצה לשאת שפחה; איסור שהותר רק לפסולי חיתון -שמוצאו מרות המואביה, חשש לדעה שהוא פסול ִיַׁשיט, א) פסחים דף קי
שאינו משבעת  - ). באותה תקופה, לא הוכרעה גם ההלכה האם איסור חיתון עם ישמעאלי דף סט, א קידושיןלעבור עליו (כמבואר ב

), היתה נחשבת אצל רבים ָנָחׁש(=ִיַׁשיבתו של  ֲאִביַגל). עבודה זרה דף לו, בהוא מן התורה או מדברי סופרים (כמבואר במסכת  - האומות 
רצה "לשאת" שפחה כך היא "נישאה"  ִיַׁשימדברי סופרים; וכשם שחיתון, והיא סמכה עצמה על הדעה שישמעאלי אסור רק - כפסולת

לישמעאלי. בכל אופן, נישואי תערובת היו נחשבים לדבר שאינו ראוי; וכן מבואר מדברי הורי שמשון, וכן מבואר בספר עזרא ונחמיה. 
ולכן יואב נקרא בן צרויה על שם  ואפשר שגם צרויה (אחות של דוד ושל אביגל) התקשתה למצוא אדם מיוחס שיסכים לשאת אותה,

  אמו, ושם אביו אינו ידוע.
  
  

  לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת
  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  הרב אביחי ניסן בן חיה

  ליליאן בת פורטונה  יהושפט יחזקאל בן מילכה  Rassaדוד חיים בן רסה 

  יפה בת רחל יענטע  בת שרה פריאל דפנה חיה  אורנית מרים בת דליה
  בן חנה )יוסף (יוסי             רבקה רינה בת גרונה נתנה           

    בתוך שאר חולי עם ישראל  
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  (מתוך ח"ב)
  

   Lima, Peru                                              לימה, פרו
  אייר תשנ"א

  

  צילום תפילה בבית הכנסת או שחזור תפילה
  

  שאלה
  ?המקומית שחזור של תפילה בבית הכנסת. האם יש בזה משום בעיה הלכתית הלטלוויזינתבקשתי להכין 

  
  תשובה

  המתפללים.אין מניעה לצלם בשעת תפילת יום חול, רק יש להבטיח שהצילומים יתנהלו באופן שלא יפריע ויבלבל את    א.
  נוכרי המצלם בשבת, אם בא מעצמו, אין צריך לסלקו, אך אין ליזום צילומים בבית הכנסת בשבת.   ב.
ועושה אותו  םשהרי זה דומה למה שכתוב בסנהדרין קא ע"א הקורא פסוק משיר השירי, 1צילום של שחזור תפילה אינו רצוי   ג.

סוטה (מירות ז -  ודוד המלך נענש על שקרא לדברי תורה ;שק וכו'התורה חוגרת  -  משתאות כמין זמר והקורא פסוק בבתי
  לה ע"א).

  
__________________________________________  

  
  בסעיף א ולא לשחזר. רף לצלם בשעת תפילה ממש, כאמויעד ם,ך ילדיותפילה לצרכי חינ םחפצים לצל ואפיל   1

  
  
  

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,ש
  

  ארנרייך          הרב יוסף כרמלה משב הר
  שי הכוללרא

  
  

  אני מאשר: גם
  שאול ישראלי הרב

  
  
  


