
 
 

 
   

  
  
  
 

 

 

  ח"תשע הווצת  
  

  ֶכֶסףוה ִאיׁש ַהַּמִּגידה/  ַהֵּנֶזרו ַהַּנַער ַהַּמִּגיד
  האם הממון יענה את הכל?

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל
  

  השבת יקרא  עם ישראל בפרשת זכור בספר דברים, ויפטיר בסיפור מלחמתו של שאול בעמלק, בספר שמואל. 
כישלונו של שאול במלחמה זו, גרם להחלפתו בדוד. עונשו של שאול מועצם, בכתוב בספור מותו המופיע בפרק הראשון של 

  ספר שמואל ב'. 
  מלקי המכונה גם הנער המגיד. וז"ל הכתוב: האיש האחרון ששאול פגש לפני מותו, היה הנער הע

   .יג)ם ש( "ֵאי ִמֶּזה ָאָּתה ַוֹּיאֶמר ֶּבן ִאיׁש ֵּגר ֲעָמֵלִקי ָאֹנִכי ַהַּנַער ַהַּמִּגיד לוֹ ַוֹּיאֶמר ָּדִוד ֶאל "
   ).info@eretzhemdah.orgלא נדון כאן בשאלת קבלת גרים מעמלק, המעוניינים בחומר על נושא זה, יכולים לקבלו ע"י פניה ל (

(של שאול), תכשיטים יקרים השווים ממון  ֲאֶׁשר ַעל ְזֹרעוֹ   ַהֵּנֶזר ֲאֶׁשר ַעל ֹראׁשֹו ְוֶאְצָעָדה הנער המגיד, הביא לדוד את -העמלקי
  רב,  כהוכחה לאמיתות סיפורו, בתקווה לקבל שכר גדול עוד יותר.

  נים רבות לאחר מכן, בזמן מרד אבשלום, היו שהאשימו את דוד שהמרד הוא עונש על הדחת שאול. וז"ל הכתוב: ש
ָרָעֶת ִּכי ִאיׁש ָּדִמים ַּתְחָּתיו ַוִּיֵּתן ְיֹקָוק ֶאת ַהְּמלּוָכה ְּבַיד ַאְבָׁשלֹום ְּבֶנ ְוִהְּנ ּבְ  )תחתו(ֵהִׁשיב ָעֶלי ְיֹקָוק ָּכל ְּדֵמי ֵבית ָׁשאּול ֲאֶׁשר ָמַלְכָּת "

  . ), לא נרחיב בבירור השאלה אם טוען הטענה חזר בוח ז"שמואל ב ט( "ָאָּתה
  לנביא דרכים רבות להביע את דעתו בנושא מסוים, אחת מהן היא ע"י הצבת דמויות מנוגדות זו מול זו. 

  מול הנער המגיד מציב הכתוב את האיש המגיד.
על המעשה עם בת שבע, ציווה על מפקדי צבאו וכל הלוחמים בצבאו, שלא להרוג את  דוד שראה במרד אבשלום עונש

  אבשלום. אע"פ כן, הכתוב מספר לנו על המאורע הבא: 
ֶּיֱחַזק ֹראׁשֹו ָבֵאָלה ַוּיַֻּתן ֵּבין ַהָּׁשַמִים דֹוָלה וַ ַוִּיָּקֵרא ַאְבָׁשלֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד ְוַאְבָׁשלֹום ֹרֵכב ַעל ַהֶּפֶרד ַוָּיֹבא ַהֶּפֶרד ַּתַחת ׂשֹוֶב ָהֵאָלה ַהּגְ "

ָלִאיׁש ַהַּמִּגיד ָׁשם ָּתלּוי ָּבֵאָלה: ַוֹּיאֶמר יֹוָאב ּוֵבין ָהָאֶרץ ְוַהֶּפֶרד ֲאֶׁשר ַּתְחָּתיו ָעָבר: ַוַּיְרא ִאיׁש ֶאָחד ַוַּיֵּגד ְליֹוָאב ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָרִאיִתי ֶאת ַאבְ 
ל יֹוָאב ְולּוא ָאֹנִכי ֹׁשֵקל ַעל ַּכַּפי ֶאֶלף ְוִהֵּנה ָרִאיָת ּוַמּדּוַע א ִהִּכיתֹו ָׁשם ָאְרָצה ְוָעַלי ָלֶתת ְל ֲעָׂשָרה ֶכֶסף ַוֲחֹגָרה ֶאָחת: ַוֹּיאֶמר ָהִאיׁש אֶ  לוֹ 

 ִּכי ְבָאְזֵנינּו ִצָּוה ַהֶּמֶל א ֶאְׁשַלח ָיִדי ֶאל ֶּבן ַהֶּמֶל ְוֶאת ֲאִביַׁשי ְוֶאת ִאַּתי ֵלאֹמר ִׁשְמרּו ִמי ַּבַּנַער ְּבַאְבָׁשלֹום:  אֹו ָעִׂשיִתי ְבַנְפִׁשי ֶּכֶסף ֹאְת
   .)יג- ט ח"שמואל ב י( "ֶׁשֶקר ְוָכל ָּדָבר א ִיָּכֵחד ִמן ַהֶּמֶל ְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמֶּנֶגד

ית. אבשלום, שנתגאה בשערו, היה תלוי חסר אונים, בשערו, בסבך הקב"ה זימן את אבשלום לפני אנשי דוד, בדרך מאוד סמל
ראה אותו ודיווח  (בהרבה מאוד מקומות בתנ"ך איש הוא כינוי למישהו רם מעלה מבחינה רוחנית) ִאיׁש ֶאָחד. (סוטה פ"א מ"ח)האלה 

סיד עשרה שקלי כסף וחגורה על כך ליואב שר הצבא. יואב הוכיח את האיש, על כך שלא פגע באבשלום והזכיר לו שהוא הפ
יואב  )לּוא( ְראויה לכל שבח. הוא ענה ליואב שגם אם  ִאיׁש ַהַּמִּגידה(שהייתה ציוד צבאי חשוב, או סמל מעמד). תשובתו של 

הוא לא היה הורג את אבשלום כנגד פקודת דוד המלך. הוא לא היה  ,היה מבטיח ונותן לו סכום עצום של אלף שקלי כסף
בנפשו. הוא מעריץ את דוד עד כדי כך שהוא  ֶׁשֶקראם איש לא היה יודע על כך, אבל הוא היה נאלץ לעשות  עושה זאת, גם

בסוף דבריו הוא גם טוען שיואב הוא אדם שאי אפשר . ְוָכל ָּדָבר א ִיָּכֵחד ִמן ַהֶּמֶל -בטוח שיש ביכולתו של דוד לגלות כל סוד 
. כלומר, אם דוד יגלה זאת, האיש המגיד לא יוכל לבטוח ביואב שיגבה אותו. יתכן ובכך רומז ֶּנֶגדְוַאָּתה ִּתְתַיֵּצב ִמ  - לבטוח בו 

  הוא למעשהו החמור של יואב, שהראה את מכתבו האישי של דוד אליו, בעניין אוריה החיתי, למפקדי הצבא האחרים.
ַהַּמִּגיד  ַּנַערבעיניו, מערכים כספיים, הוא הדמות המנוגדת לשונא הבצע, שערכים מוסרים היו יותר חשובים  - לוֹ  ִאיׁש ַהַּמִּגידה
  העמלקי, אוהב הכסף שלא ישבע כסף, שאסף שלל בשדה הקרב (וכנראה) גם שלח את ידו במשיח ד'. לוֹ 

  

  שערכי מוסר חשובים לה מערכים כלכליים. ,הבה נתפלל כי עם ישראל יזכה להנהגה
  

  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 בכסלו תשס"ט 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 אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  

  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

  
 

  נלב"ע י"ב אדר א'. ע"ה דוניירבת יונה  צפורהלע"נ 
  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  תצווה

 

  
  

  הפרשה באנציקלופדיה התלמודית

  

  אורים ותומים
  על פי הערך: אורים ותומים, שבאנציקלופדיה התלמודית כרך א

  

ן ֶאל ְוָנַתתָּ  ט ֹחׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ְוֶאת ָהאּוִרים ֶאת ַהּמִ ּמִ ֹבאוֹ  ַאֲהֹרן ֵלב ַעל ְוָהיוּ  ַהּתֻ א ה' ִלְפֵני ּבְ ט ֶאת ַאֲהֹרן ְוָנׂשָ ּפַ ֵני ִמׁשְ  ּבְ
ָרֵאל ִמידה'  ִלְפֵני ִלּבוֹ  ַעל ִיׂשְ   )ל, כח( .ּתָ

  

  ?וכיצד ניתנה בהם התשובה, י רשאי לשאול באורים ותומיםמ
  

יומא עג ב (אורים ותומים נקראו כן על שם שמאירים ומפרשים את דבריהם ומשלימים את דבריהם שיתקיימו . שמם ומהותם
. על שם שהם מאירים לישראל ומתימים להם את הדרך ילכו בה כשישראל הם תמימים :אמרו) ג"ז ה"יומא פ(ובירושלמי ). י"ורש

שאף על פי שגזירת נביא חוזרת , לפי שהם כמו דין שאינו חוזר), במדבר כז כא( ָהאּוִרים ְּבִמְׁשַּפט לוֹ  ְוָׁשַאל: כמו שנאמר, ונקראו משפט
שהמשפט , ועוד שמפרש ומברר דבריו), יומא שם(מים אינה חוזרת גזירת אורים ותו, לפעמים

 - )שמואל ב כ כג( ְפֵלִתיּו ְּכֵרִתיואף נקראו  ).ש כח ל"ועי טוי שמות כח "רש(הוא בירור דברים 
שמופלאים  ,"פלתי" ;שאומרים דברים קצובים וגמורים, שכורתים דבריהם ,"כרתי"

  ).שם כרתי ופלתי הוא הסנהדרין' ולפי התוס, י"ברכות ד א ורש(בדבריהם 
  

בעצמן סוברים שאבני החושן ) ו-ד' באוצר הגאונים ברכות סי(רב האי גאון ורב נטרונאי גאון 
. שהוא על שם שאותיותיהם מאירות) פרשת תצוה(ג "וביאר הרלב, נקראות אורים ותומים

, בין כפלי החושןאבל רוב הראשונים כתבו שאורים ותומים הוא כתב שם המפורש שהיה נתון 
; ן שם"י ורמב"רש( ַהֻּתִּמים ְוֶאת ָהאּוִרים ֶאת ַהִּמְׁשָּפט ֹחֶׁשן ֶאל ְוָנַתָּת ): שמות כח ל(והוא שכתוב 

וביאר  ).א לפי הכסף משנה שם"ד ה"ד בהשגות בית הבחירה פ"ראב; א יומא עג ב"ריטב
, לשנים נמצא זרת על זרת מרובע וכשכפלוהו, א שהחשן היה ארכו אמה ורחבו זרת"הריטב

  .וכתב שם המפורש בין הכפלים
  

ומכח השמות  ;ולפיכך נקראים בלשון רבים אורים ותומים, שהיו באורים ותומים כמה שמות קדושים ,כתב) שם(ן "והרמב
שמות הקדש אחרים הנקראים תומים יהיה לב הכהן השואל תמים  ומכח, הקדושים הנקראים אורים יאירו האותיות של החושן

  .למטה מנבואה ולמעלה מבת קול ,א מדרגת רוח הקודשיוה .ויבוא בלבו חיבורן הנכון ,בחיבור ובצירוף האותיות
  

 ִּפיו ַעל ה' ִלְפֵני ָהאּוִרים ְּבִמְׁשַּפט לוֹ  ְוָׁשַאל ַיֲעֹמד ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני: השאלה באורים ותומים מפורשת בתורה. השאלה באורים ותומים
ויש מהראשונים שהסתפק לומר שהשאלה באורים ותומים ). במדבר כז כא( ָהֵעָדה ְוָכל ִאּתוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל הּוא ָיֹבאּו ִּפיו ְוַעל ֵיְצאּו

  ).ש במגילת אסתר שמסכים למנותו במנין המצוות"צ ועי"ן בסוף סהמ"רמב(היא מצות עשה ונמנית במנין המצוות 
  

  ). ועוד; שם כח; שם כ יח; שם יח ה; שופטים א א(אם יעלו למלחמה ואם יצליחו וכיוצא  'בנביאים מצינו הרבה פעמים ששאלו בה
  

 .ל פניו כלפי שכינהוהנשא, שהוא כהן הלובש אורים ותומים, השואל פניו כלפי הנשאל? כיצד שואלים): יומא עג א(שנינו בברייתא 
) שם בכסף משנה' ועי, א"י הי"המקדש פ יכל(ם "אבל הרמב .דהיינו כלפי האורים ותומים ושם המפורש שבתוך החושן ,י"ופירש רש

) חשמואל א ל ? (ַהֶּזה ַהְּגדּוד ַאֲחֵרי ֶאְרֹּדף: השואל אומר. ריו ופניו לאחרי הכהןווהשואל מאח ,פירש שהכהן עומד ופניו לפני הארון
ואינו ). יומא שם(אלא עלה והצלח בלבד ', אינו צריך לומר כה אמר ה :רבי יהודה אומר. עלה והצלח' כה אמר ה: והנשאל אומר

ל שהכהן לבדו "ישנים שר' ש בתוס"ועיי, י שם"רש(שאין שומע אלא הוא , משמע לו לבדו), במדבר שם( לוֹ  ְוָׁשַאל: שנאמר, שואל בקול
ושאל לו : ודורשים, ֵיְצאּו ִּפיו ַעל: וסמוך לו נאמר), יומא שם( ה' ִלְפֵני ָהאּוִרים ְּבִמְׁשַּפט לוֹ  ְוָׁשַאל: שנאמר, ולא מהרהר בלבו .)ישמע

 ּהִלּבָ  ַעל ְמַדֶּבֶרת ִהיא ְוַחָּנה): א א יג"ש(שנאמר , אלא כדרך שאמרה חנה בתפילתה), י שם"רש(שמוציא דברים מפיו , השואל על פיו
  ).ם שם"רמב(כמי שמתפלל בינו ובין עצמו , והוא בקול נמוך), יומא שם(
  

מאותיות אבני : י"ופירש רש). יומא שם ב(מצטרפות  :ריש לקיש אומר, בולטות :רבי יוחנן אומר - בקבלת התשובה נחלקו אמוראים
ולרבי  ;ודההמי 'וי והלמ 'ון ולעמשמ 'כגון ע, החושן שכתובים עליהן שמות שבטי בני ישראל והאבות היו בולטות אותיות התשובה

הצירוף לפי רבי . ולריש לקיש היו מצטרפות מאליהן, יוחנן לא היו האותיות זזות ממקומן אלא בולטות בלבד והכהן היה מצרפן
שבולטות מן  באותיות" לא תעלה"או " עלה"ורואה בו במראה הנבואה  ,יוחנן היה על ידי שרוח הקודש לובש את הכהן ומביט בחושן

ולפי סדר בליטתן  ,פירשו שהאותיות בלטו זו אחר זו) יומא שם(א "והמהרש) פרשת תצוה(ואברבנאל ). ם שם"רמב(החושן כנגד פניו 
כי השם היה בין כפלי , אלא כל אחד מוסיף על דברי חברו ,פירש שהאמוראים אינם חולקים כלל) שם(א "והריטב. ידע הכהן לצרפן

וכשהיה חוזר ומכוין  ;היו האותיות של האבנים בולטות ומאירות בלי סדר, וכשהכהן היה מכוין בחלק השם הנקרא אורים, החושן
או  ,נחלקו אם הכתב היה בולט) ז"סוף פ(ובירושלמי . היו האותיות מצטרפות ונעשות תיבות, בחלק השני של השם הנקרא תומים

  .שהכהן שמע בנבואה קול שמשיב
  

 ְוָכל הּואוגו'  ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני: שנאמר), משנה יומא עא ב(באורים ותומים אלא למלך ולאב בית דין ולמי שהציבור צריך בו שאלים נאין 
או , זה כהן משוח מלחמה -" וכל בני ישראל אתו" ;שהרי ביהושע מדבר הכתוב, זה המלך -" הוא: "ודרשו, ָהֵעָדה ְוָכל ִאּתוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני
     ).ב"י הי"ם הלכות כלי המקדש פ"ברייתא ביומא עג ב ורמב( זו סנהדרין -" וכל העדה" ;שצורך הצבור בשאלתומי 

  
  

  

  
   

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
   סבג יעיש ושמחה בת

  

  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
  

 הפועל אלהי כח. ותמים אורים
 בעניני לשואליו שמשיב, בחושן

  . ישראל של צבור

. ב ;ומהותם שמם. א :הפרקים
 במי. ג ;ותומים באורים השאלה
 אורים הטעונים דברים. ד ;נשאלים
  שני בבית ותומים אורים. ה ;ותומים

 -----------  
   שצז-שצא יםטור א כרך
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  הרב מרדכי הוכמן
  

  מה למד דויד מאחיתופל
  

  וחומר שצריך להעמיק בהבנתו:-פ"ו מ"ג) מובא לימוד בקלאבות בפרק 'קנין תורה' (
שכן מצינו  .פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד הלומד מחבירו"

י 'שנאמר  .וקראו רבו אלופו ומיודעו ,בדויד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים בלבד ֶעְרּכִ ה ֱאנֹוׁש ּכְ ְוַאּתָ
ִעי ומה דויד מלך ישראל שלא למד מאחיתופל אלא שני דברים  !וחומר והלא דברים קל ).תהלים נה, יד' (ַאּלּוִפי ּוְמיֻּדָ

 ,הלומד מחבירו פרק אחד או הלכה אחת או פסוק אחד או דבור אחד אפילו אות אחת ,קראו רבו אלופו ומיודעו ,בלבד
  !".על אחת כמה וכמה שצריך לנהוג בו כבוד

וחומר שהלומד מחבירו אות אחת צריך לנהוג בו כבוד. אלא -נאמר כאן שדויד שלמד מאחיתופל שני דברים ונהג בו כבוד, ואם כן קל
וחומר זה אינו מובן, שהרי אם דויד למד מאחיתופל שני דברים אולי זו הכמות הפחותה שמחייבת לנהוג כבוד בזה שלימד, אך -שקל

  ך.לימוד אות אחת אינו מחייב בכ
ונראה שקושי זה הוא מכוון. ומטרתו לרמז שדויד למד מאחיתופל 'שני דברים' שעל פניהם הם אינם נראים כ'תורה' ואולי אף 

מנוגדים לה. ואם דויד נהג כבוד באחיתופל שלימדו שני דברים שאינם תורה, קל וחומר שצריך לנהוג כבוד במי שלמד מחבירו אות 
  של תורה ממש.

  ת מאמר חז"ל זה יש להקדים ולחזור בקצרה על מה שהתבאר במאמר הקודם.כדי להרחיב בכוונ
  

  הייחוס של בת שבע
מהשוואת כמה מקורות בתנ"ך עולה שאליעם בן אחיתופל שהיה בקבוצת הגבורים של דויד היה בנו של אחיתופל יועצו של דויד. ובת 

החתי, שלפי פשטות הכתוב היה גוי חתי. וכן היא גם דעת  ִרָּיהאּושבע שהיתה בתו של אליעם (ונכדתו של אחיתופל) היתה 'נשואה' ל
), כלומר גוי שמאמין בבורא העולם ואינו עובד שו"ת רבי אברהם בן הרמב"ם סימן כההרמב"ם שאוריה החתי היה 'גר תושב' (

  אלילים, ומקיים את המצוות שנצטוו בני נוח.
ֶהי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר -ִּכי ְיִביֲא ד' אֱ ): "ג-דברים ז, אבת שבע. בתורה נאמר ( תושב לא מתירה את ה'נישואין' שלו עם-אולם היותו גר

 ִים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים ְוַהִּגְרָּגִׁשי ְוָהֱאֹמִרי ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ִׁשְבָעה גוֹ  ַהִחִּתיַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה ְוָנַׁשל ּגֹוִים ַרִּבים ִמָּפֶני
". לפי דיני התורה גוי משבעת העממים שהשלים עם בני ישראל ואינו ִּבְּת א ִתֵּתן ִלְבנֹו ּוִבּתֹו א ִתַּקח ִלְבֶנ ְוא ִתְתַחֵּתן ָּבם ...ִמֶּמּךָ 

), 2"ְוא ִתְתַחֵּתן ָּבם("סורים מן התורה , אך גם כך הנישואין שלו עם בת ישראל הם א1עובד עבודה זרה יכול להיות בגדר 'גר תושב'
. לפיכך, נראה שדויד נהג כראוי כאשר הפריד בין בת שבע לאוריה החתי, וצריך ברור מדוע דויד מואשם 3כן הם חסרי תוקף-וכמו

  השאלה. כאילו הוא בא על 'אשת אוריה'. נראה שהמדרש בענין ה'דברים' שלמד דויד מאחיתופל מרמז לפתרון
  

  והעציץדויד 
" התבאר שלדעת אחיתופל גוי שנלחם בצבא ישראל עבור עם ישראל נחשב ל'ישראלי' ויכול להתחתן דויד והעציץבמאמר הקודם "

החתי. ודבר זה מרומז גם במעשה עם ישראלית, ובהתאם להשקפה זו אחיתופל היה מיוזמי הנישואין של בת שבע נכדתו לאוריה 
  ה"ב בתרגום חופשי): י"סנהדרין פתמוה שמובא בתלמוד הירושלמי (

מצא את התהום. ובסוף מצא ולא  מאות אמה השל בית המקדש חפר חמש עשר את היסודותבשעה שבא דויד לחפור "
? אמר לו משום שאני כבוש כאן על עציץ אחד ורצה ליטלו. אמר לו העציץ אין אתה יכול ליטלני. שאל אותו דויד מדוע

י אתה נמצא כאן? אמר לו משעה שהשמיע הבורא את קולו בסיני ואמר ומאימתמר לו אהתהום שלא יציף את העולם. 
ו דויד. וכיוון כן לא שמע ל פיעל ושקעה, ומאז אני נתון כאן כדי לכבוש את התהום. אף  ' רעדה אז הארץאנכי ד' אלהיך'

עומד שם, ואמר בלבו כעת דויד יחנק ואני אחיתופל ץ עלה התהום ורצה להציף את העולם. והיה שהרים דויד את העצי
  אמלוך..."

אי אפשר להסביר את המעשה כפשוטו, שהרי שלדויד נודע על המקום הראוי למקדש בזמן מאוחר מאוד לאחר שאחיתופל כבר מת. 
לא יכול היה למלוך. והתבאר שדויד רצה לבנות את המקדש והקב"ה וכמו כן, אם מדובר בהצפה ממש, גם אחיתופל היה טובע בה, ו

. ודויד הניח שלשם כך כדאי 4ויבנה את המקדש ְׁשֹמהמנע זאת ממנו ושלח את נתן הנביא להודיע לו שעתיד להיוולד לו בן שייקרא 
ם~  ַוְיִהי ְבָׁשֵלם ֻסּכוֹ ~  ְׁשֹמהלמצוא אשה ירושלמית ולהוליד ממנה את הבן הזה ( ): יד-שמואל ב ה, יג), והכתוב מרמז לכך (ְירּוָׁשַלִ

םַוִּיַּקח ָּדִוד עֹוד ִּפַלְגִׁשים ְוָנִׁשים " ...". המיוחד בנשים היה שהן היו מירושלים, וכך תכנן דויד לקיים נבואה זו. וכאשר המעשה ִמירּוָׁשַלִ
  שמשתדל להוליד את הבן הצדיק שיבנה את המקדש. מתאר את דויד כחופר את היסודות למקדש, כוונתו לתאר את דויד כמי

כאשר דויד מוצא 'עציץ' הכוונה היא שהוא מצא את בת שבע בתור 'כלי' מתאים לזרוע בו את הבן שלמה. וכאשר העציץ מספר לדויד 
  ריה החתי.שהוא נתון שם כדי למנוע את הצפת העולם, המעשה מרמז מה היתה השקפת עולמה של בת שבע בעת שהיתה נשואה לאו

  

  מדוע נישאה בת שבע לאוריה החתי
אליעם בן . אליעםו אחיתופלנבעו מאהבה. אך מסתבר, שהם נבעו בעיקר מיוזמה של  אּוִרָּיהניתן לומר שה'נישואין' של בת שבע ל

לדיו הקטנים מתה עליו והוא נותר עם י היו חברים ביחידת הגיבורים של דויד. אשתו הראשונה של אוריהאוריה החתי ואחיתופל 
; וזה אחיתופלסיפר על כך לאביו אליעם תכנן לפרוש מן הצבא כדי לטפל בילדיו הקטנים. אוריה , א). מסתבר, שרד"ק שמואל ב יב(

להתפנות אוריה ותטפל בילדיו; וכך יוכל אוריה החתי עם האומה הישראלית. היא תינשא ל חסדלגמול  -הציע לו שיאמר לבת שבע 
   ה'.ִמְלֲחמֹות לצבא ולהילחם את 

ַוֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ֲאֶׁשר ָיַעץ ַּבָּיִמים ָהֵהם " -, היה איש דמים ומרמה; אך הוא היה נחשב בעיני העם כמבין בעניינים תורניים אחיתופל
הם אמנם חסרי תוקף  -). אחיתופל אמר, שהנישואים של בת שבע לאוריה החתי שמואל ב טז, כג" (ִהים-ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשַאל ִאיׁש ִּבְדַבר ָהאֱ 

ואליעם שכנעו את בת שבע, והיא 'נישאה' ב'נישואים אזרחיים'  אחיתופלעל פי תורת ישראל; אך הם תקפים על פי חוקי בני נוח. 
  וטיפלה בילדיו; ואוריה חזר לצבא דויד.אוריה החתי ל

תורה  צפת הארץ ושהוא נתון שם מאז מתןדבר זה מרמז המעשה שבירושלמי, כשהוא מספר שה'עציץ' אמר לדויד שהוא מונע את ה
שאז כמעט והוצפה הארץ. עד מעמד הר סיני העולם התקיים בזכות עשיית מעשי חסד, ומערכת החוקים המחייבת היתה 'חוקי בני 
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ך הקב"ה נוח'. כאשר ניתנה תורה, היה צד לחשוב שכל הכללים שהיו נהוגים לפני כן נמוגו כליל, וה'ארציות' תשקע כביכול בתהום. א
הודיע שדבר זה אינו נכון, ואמנם העולם מתקיים מעתה בזכות התורה ובזכות עמל התורה, אך גם בזכות מעשי חסד כפי שהיה 

  קודם לכן, וכמו כן שחוקי בני נוח ממשיכים לחייב את כלל האנושות.
תושב -אל לגויים, וכאשר ישראלי וגוי (גרואכן גם לאחר מתן תורה 'חוקי בני נוח' הם הכללים הקובעים בענייני ממונות בין ישר

(ראו שאינו עובד עבודה זרה) באים לדון בבית דין תורני, הרי שבית הדין התורני צריכים לשפוט אותם לפי הנהוג בחוקי בני נוח 
). אלא שאחיתופל טען שכך הדבר גם בחוקי האישות, ולמרות שלפי דיני התורה אסור לאוריה החתי 5, יבי מלכיםרמב"ם הלכות 

לשאת את בת שבע שהיא ישראלית, הרי שהנישואים שלהם תקפים לפי חוקי בני נוח. ולשיטתו, חוקי בני נוח קובעים בדיני אישות 
שיטתו ברבים, ואף שכנע את נכדתו בת שבע שהיא עושה מעשה ואפילו במקום שהם מתנגשים עם תורת ישראל. אחיתופל הודיע את 

  חסד לעם ישראל כאשר היא 'נישאת' לאוריה החתי ומטפלת בילדיו ומאפשרת לו לחזור לצבא ישראל.
כאשר דויד שלח שליחים לבת שבע שתבוא אליו, היא חזרה על השקפת עולמו של הסבא אחיתופל, והודיעה שבנישואיה עם אוריה 

ת בעשיית מעשי חסד שבזכותם העולם קיים עוד לפני מתן תורה. ואם דויד ייקח אותה תיווצר מהומה ציבורית שתטביע היא עוסק
אותו, ועדיף שלא ייקחה. וזו כוונת הירושלמי כשהוא מספר שהעציץ אמר לדויד שאם הוא ייטול אותו יעלה התהום ויטביע אותו. 

  אלא שבכל זאת דויד לקח אותה, וכדלקמן.
  

  ...ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ַוִּיָּקֶחָה ַוָּתבוֹא ֵאָליו
במאמר הקודם התבאר שלדויד נודע כבר ממשרתיו על הנישואין האסורים של בת שבע, ושהוא חשש להתערב ולהפריד בינם, משום 

ת. אך לאחר שהוא ראה את שהוא היה באמצע מלחמה מול עמון והוא חשש מפתיחת חזית נוספת כנגד אחיתופל וממרידה ציבורי
"), והציעו לו להפריד בינם ֹזאת ַּבת ֶׁשַבע ַּבת ֱאִליָעם ֵאֶׁשת אּוִרָּיה ַהִחִּתי ֲהלוֹא("בת שבע וברר אודותיה, משרתיו העלו ענין זה בשנית 

  ולקחת אותה לו לאשה. דויד נעתר אז להצעתם, אלא שהיה צורך לשכנע גם את בת שבע.
ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶל ֶמֶל "; "ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעהַוֻּתַּקח לקיחה: ("הפועל של  רקבמקומות אחרים כאשר השליט לקח אשה בכפייה מופיע 

ַוִּיָּקֶחָה ַוִּיְׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים "). הכתוב "ֶאְסֵּתר חַוִּתָּלַק ""; ֹאָתּה ַוִּיַּקחַוַּיְרא ֹאָתּה ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִׂשיא ָהָאֶרץ "; "ֶאת ָׂשָרה ַוִּיַּקחְּגָרר 
" שמשמעותו ַוָּתבֹוא ֵאָליו" שמשמעותו לקיחה בכפיה, והוא מסתיים ב"ַוִּיָּקֶחהָ מכיל סתירה פנימית. הוא מתחיל ב" ..."ֵאָליו ַוָּתבוֹא

  הגעה מרצון.
הטעה אותם והחטיא אותם, והיא ואוריה אחיתופל בת שבע; והסבירו לה שהכתוב מרמז בכך שעוזריו של דויד ניהלו שיחות נפש עם 

 ְׁשֹמההחתי עוברים על איסור תורה שאין לו היתר. אדרבא, כדאי שהיא תגמול חסד עם האומה הישראלית; ותוליד לדויד את הבן 
הספור נשמע כהמצאה חשודה; היא בת שבע נטתה להאמין לדבריהם, והיא באה מרצונה לדויד. אך מאחר ש שיבנה את המקדש. - 

  ביקשה שדויד יאשר שהוא קיבל נבואה כזו, ושהוא ישבע שהנבואה תתייחס אל הבן שייוולד להם.
 ַאֲחָרי ֶהי ַלֲאָמֶת ִּכי ְׁשֹמה ְבֵנ ִיְמ-אֱ  ה'ַוֹּתאֶמר לֹו ֲאֹדִני ַאָּתה ִנְׁשַּבְעָּת ּבַ ): "מלכים א א, יזהשבועה הזו מוזכרת במקום אחר (

". אין זה מובן מדוע דויד הוכרח להישבע לבת שבע. אולם לפי מה שהתבאר, השבועה נעשתה לפי דרישת בת שבע ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל ִּכְסִאי
שרצתה לאשר שדברי דויד על הנבואה הם אמיתיים, והוא אינו קורא לה כדי לספק את תאוותו, אלא לשם שמים כדי להוליד  -

למה שיבנה את המקדש! דויד ובת שבע היו סבורים מתחילה שהשבועה תתייחס לבן הראשון שייוולד להם, אולם ממנה את הבן ש
  הם הבינו שהיא מתייחסת לבן השני. -לאחר שהוא נפטר 

  

  התכנית ל'גרושים האזרחיים' של בת שבע
יכול היה להתפרסם ולהיחשב גם ל'גירושין כאשר בת שבע הודיעה בפני העוזרים שהיא פורשת מרצונה מלהיות 'אשת אוריה', הדבר 

אחיתופל ואליעם היו  -, משום שהעוזרים היו עדים שיכולים לפרסם זאת. אך אם סמוך לכך דויד היה נושא אותה 6בדיני בני נוח'
הצבא  טוענים שאוריה היה בצבא הרחק מביתו, ודויד ניצל זאת לרעה ושידל את בת שבע 'להתגרש' ממנו, והם היו מתסיסים את

כנגדו. משרתיו של דויד הציעו להאשים את אוריה בגרימת גירושין כאלו. באופן כזה, דויד יוכל לשאת את בת שבע בלא שהצבור 
  יקטרג עליו. ולשם כך הם תכננו להשתמש ב'תקנת אביגיל'.

ַהּיֹום ַרּבּו ֲעָבִדים ת דויד ואמר "בעבר, כאשר אנשי דויד פנו לנבל הכרמלי וביקשו תמורה להגנה שהם סיפקו לו; נבל ביזה אותם וא
המית את נבל; ודויד הציע לאביגיל הכרמלית להינשא לו לאשה. היא הסכימה וענתה:  '". לאחר מכן דַהִּמְתָּפְרִצים ִאיׁש ִמְּפֵני ֲאֹדָניו

בה השפלה, והיא מלאכה שנראית מתאימה לשפחה. ". רחיצת רגלים של מישהו אחר יש ַעְבֵדי ֲאֹדִני ִלְרֹחץ ַרְגֵליִהֵּנה ֲאָמְת ְלִׁשְפָחה "
אך אביגיל רצתה לרומם את קרנם של דויד ושל אנשיו; ולהראות שכל אחד מהם הוא כמו שר חשוב; לפיכך, צריך שמישהו אחר 

  ירחץ את רגליו.
ת רגליו של דויד בעלה. אביגיל הכרמלית לא נהגה שקר בעצמה. היא היתה נביאה ואישה חשובה ועשירה; ויחד עם זאת היא רחצה א

דויד קיבל את דבריה, והחליט לרומם את מעמדם של חייליו. דויד קבע שכל אחד מאנשיו צריך לנהוג כך בביתו. צריך שמישהו אחר 
ואין מתאים לכך יותר מאשתו של כל אחד מהם. חכמי ישראל ראו את מכלול ההדרכות שנובעות מדברי אביגיל  -ירחץ את רגליו 

והיו נשים שסירבו לקיים אותה;  -. אך מסתבר שבכל הדורות תקנה זו לא פשטה באופן גורף 7כהדרכות לכל ישראל -הכרמלית 
  ), ומסתבר שכך היה גם בימי דויד.8ובעליהן ויתרו ולא דרשו זאת (כמבואר בהערת השולים

; והם יבואו עם אוריה כמשלחת של כבוד ולרחוץ את רגליוהעוזרים הציעו שדויד יקרא לאוריה מן הצבא, ויורה לו לחזור לביתו 
כהערכה  - בפניהםבדרך לשם המשלחת תשכנע את אוריה שכוונת דויד היתה שאשתו תרחץ לו את רגליו המביאה מתנה מהמלך. 

לגבורתו במלחמות. אוריה ידרוש זאת מבת שבע. אולם בת שבע תאמר לו שהדרישה הזו משפילה אותה; ולכן היא מחליטה להתגרש 
ולעזוב את הבית. הפרישה מבית אוריה תיחשב לגירושין בדיני בני נוח. ועוזרי דויד יוכלו לספר לציבור שהגירושין נעשו  ממנו

הצעה לאוריה שאשתו  שהציב לבת שבע 'דרישה משפילה' בפני אנשים זרים, ואילו כוונת דויד היתה רק בגדר -באשמת אוריה החתי 
  הגירושין האלו, דויד יוכל לשאת את בת שבע ללא חשש מתסיסה בצבא.תרחץ את רגליו בצנעה. ובעקבות 

אלא שאם הם היו מעכבים את הנישואים עד לביצוע בפועל של 'הגירושין האזרחיים', ודבר העיכוב היה נודע בעתיד, עלול היה הדבר 
'כדי  –ם בין גוי ויהודיה. לפיכך להתפרש כהכרה שלהם בשיטת אחיתופל, שגם דיני התורה מכירים בתוקפם של נישואין אזרחיי

הם הורו לדויד שכבר כעת הוא יישא את בת שבע לאשה בפניהם, וידחה את מועד ביצוע הגירושין  –להוציא מליבם של צדוקים' 
  האזרחיים לעת שהדבר יהיה הכרחי.

  

  התקלה בתכנית
". בת שבע לא הוצרכה להצפין את המידע על הריונה; מפני שמדובר היה בתכנית ִכיְלָדִוד ַוֹּתאֶמר ָהָרה ָאנֹ  ַוַּתֵּגד ַוִּתְׁשַלחַוַּתַהר ָהִאָּׁשה "

דויד הורה ליואב לשלוח אליו את אוריה. כשאוריה הגיע, דויד שאל אותו אודות  היוזמים שלה.היו שהשליחים ידועה מראש, 
 ַוֵּתֵצא ַאֲחָריו" - הלכו אחריו ובידם מתנות כבוד חי דויד !". ושליּוְרַחץ ַרְגֶליֵרד ְלֵביְת אירועי המלחמה; ולאחר מכן אמר לו: "

והתכנית השתבשה. אוריה לא הלך לביתו, וישן יחד עם חיילי דויד בפתח ארמונו. דויד  -"; אולם אוריה לא נהג כצפוי ַמְׂשַאת ַהֶּמֶל
  שאל אותו מדוע, ואוריה ענה:
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  תצווה

ִבים " ָרֵאל ִויהּוָדה יֹׁשְ ּכֹותָהָארֹון ְוִיׂשְ ּסֻ ֶדה חִֹנים ,ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ּתֹות  ,ַואדִֹני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִֹני ַעל ּפְ יִתי ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ַוֲאִני ָאבֹוא ֶאל ּבֵ
י ּתִ ב ִעם ִאׁשְ ּכַ ָבר ַהזֶּה ?!ְוִלׁשְ ה ֶאת ַהּדָ ָך ִאם ֶאֱעׂשֶ   !"ַחיֶָּך ְוֵחי ַנְפׁשֶ

ישראל מצויים במחנה מלחמה, הוא מחמיר על עצמו, ואינו רוצה לשכב עם אוריה הסביר, שהוא נוהג במידת חסידות; וכל עוד 
'אשתו'. ואמנם דויד כלל לא רצה שאוריה ישכב עם בת שבע! דויד רצה שאוריה ירד לביתו כדי ליזום מריבה באשמת אוריה; אלא 

  שהוא לא יכול היה לגלות זאת.
וריה לא ירד לביתו. התכנית לגירושין אזרחיים פומביים של בת שבע דויד השאיר את אוריה יום נוסף והשקה אותו ביין, אולם א

ַוִּיְכֹּתב ַּבֵּסֶפר ֵלאֹמר ָהבּו ֶאת אּוִרָּיה ֶאל מאוריה נכשלה, ובעקבות זאת דויד שלח בידי אוריה עצמו מכתב סודי אל יואב שר הצבא: "
  ".ה ָוֵמתְוִנּכָ  ְוַׁשְבֶּתם ֵמַאֲחָריומּול ְּפֵני ַהִּמְלָחָמה ַהֲחָזָקה 

  
  הצידוק הפנימי של דויד

  ):ט, מלכים י( גוי!מפני שהוא היה  -של אוריה חייבה אותו מיתה מידת החסידות לשיטת הרמב"ם, 
או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות, או יעמוד  ..., לא יעסוק אלא בשבע מצות שלהן בלבדחייב מיתהשעסק בתורה  "גוי

ַבת חייב , מכין אותו ועונשין אותו, ומודיעין אותו שהוא דבר שדֵּ חִ או  ,בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע, ואם עסק בתורה, או ׁשָ
   "אבל אינו נהרג. ,על זה מיתה

ונמנע מלשכב עם אשתו בזמן שעם ישראל מצוי בצרה. חידוש דבר  -על דעת עצמו; הוא נהג מנהג חסידות  "דבר שּדֵ "ִח אוריה החתי 
ודויד החליט 'לעזור  שמים'.בתורת ישראל נחשב אצל יהודי למעלה יתירה; אך הוא נחשב אצל גוי לעבירה המחייבת 'מיתה בידי 

  לשמים' להמית את אוריה.
סייע להחלטה הזו. אוריה היה סבור שדויד שנשאר בירושלים עם נשותיו ולא יצא לשדה הקרב  -גם סגנון דבורו של אוריה החתי 

זלזל במנהג החסידות שלו, ואילו יואב שר הצבא שהיה באותה שעה בשדה הקרב נהג בפועל כמנהג הזה. אוריה החליט שיואב ראוי 
ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה  ַוֲעָבֶדי* ְוַעְבְּד יוָֹאב"* -יה שאוריה יענה לדויד להיות למלך על ישראל; ושצריך לפגוע בסמכותו של דויד. מן הראוי ה

ַוֲאִני ָאבֹוא  ַעל ְּפֵני ַהָּׂשֶדה ֹחִנים ַואֹדִני יוָֹאב ְוַעְבֵדי ֲאֹדִני...". אולם אוריה ביטל את סמכותו המלכותית של דויד, והתריס בפניו: "ֹחִנים
  ?!...". ת ְוִלְׁשַּכב ִעם ִאְׁשִּתיֶאל ֵּביִתי ֶלֱאֹכל ְוִלְׁשּתוֹ 

ההתרסה הזו של אוריה נחשבת ל'מרידה במלכות', שהמלך רשאי להרוג עליה בחרב; והדבר הצטרף ל'חיוב המיתה בידי שמים'. 
וליטוש אותו  -. דויד הורה ליואב להציב את אוריה במקום מסוכן לפיכך, דויד החליט 'לעזור לשמים' להמית את אוריה החתי

  בסערת הקרב. 
ואמנם למעשה, יואב לא נהג לגמרי כהוראת דויד ולא הורה לנטוש את אוריה, אלא הציב את אוריה במקום שידוע היה שיהיה שם 

מלבי"ם ב באופן מסוכן לחומה (ראו קרב קשה, ואוריה נהרג בקרב בלא שנטשו אותו אלא משום שטעה  בשיקול דעתו והתקר
  ).טז, שמואל ב יא

  

  האיחור בשליחת נתן הנביא

ה " ָ ִהי לֹו ְלִאׁשּ יתֹו ַוּתְ ִוד ַויַַּאְסָפּה ֶאל ּבֵ ַלח ּדָ ׁשְ הַויֲַּעֹבר ָהֵאֶבל ַויִּ ר ָעׂשָ ָבר ֲאׁשֶ ן ַויֵַּרע ַהּדָ ֶלד לֹו ּבֵ ֵעיֵני  ַוּתֵ ַלח ד' ֶאת   ה':ָדִוד ּבְ ׁשְ ַויִּ
יר ְוֶאָחד ָראשׁ  ִעיר ֶאָחת ֶאָחד ָעׁשִ ים ָהיּו ּבְ ֵני ֲאָנׁשִ ִוד ַויָֹּבא ֵאָליו ַויֹּאֶמר לֹו ׁשְ   ..."ָנָתן ֶאל ּדָ

הכתוב מעורר תמיהה גדולה! מדוע הקב"ה לא מחה בדויד מייד אחרי שהוא בא על בת שבע, או מייד אחרי הריגת אוריה ולקיחת בת 
  זמן רב עד שהבן נולד?שבע לאשה? מדוע הקב"ה המתין 

מסתבר שההיענות של דויד לתכנית 'הגרושין' שיזמו השליחים, דומה להיענות משה רבנו לשליחת השליחים (=המרגלים) לארץ 
  ישראל. בשני המקרים המנהיג נעתר ליוזמת השליחים, ורק לאחר סיום התכנית התברר עד כמה התכנית היתה כושלת מלכתחילה.

  

לבת שבע שהיא הרה. כמו כן חלף זמן עד שהחזירו את אוריה מארץ עמון לירושלים והתברר שהוא אינו רוצה חלף זמן עד שנודע 
לבוא לביתו וש'תכנית הגירושין האזרחיים' נכשלה. וכן חלף זמן עד שהוא הגיע בחזרה לעמון, ועד שהוא מת בקרב; ועד שהודיעו 

 -היה זמן רב! הבן שנולד לדויד מבת שבע  -אה לדויד. הזמן הכולל שהצטרף לבת שבע והיא התאבלה עליו, ועד שחלף האבל והיא ניש
  הופתע לראות שהתינוק גדול כמו 'נולד לתשעה'! -נולד 'לשבעה חודשים' מאז שהיא נישאה לו. אולם מי שראה אותו 

היה תמים, וכשהוא ראה את מסתבר שאחיתופל בא לראות בעצמו את ה'נין', שנכדתו בת שבע ילדה לו מדויד המלך. אחיתופל לא 
התינוק הגדול שנולד בזמן קצר, עלה בראשו תרחיש משוער. הוא ידע שדויד קרא באופן פתאומי לאוריה החתי והורה לו לרדת אל 

ביתו, ושאוריה סירב לכך. הוא ידע שאוריה מת לאחר מכן בהסתבכות בקרב, ושבת שבע נכדתו נישאה בזריזות לדויד. הוא צרף את 
דות החשודות, והסיק שדויד בא על בת שבע בזמן שהיא היתה נשואה ב'נישואים אזרחיים', ושדויד פעל להסוות זאת. כל העוב

לדעתו דויד הורה לאוריה לחזור לביתו כדי שאוריה ישכב עם בת שבע ויחשבו שהבן שיוולד הוא מאוריה, וכשאוריה סירב, דויד 
ופל לא שמר את מחשבותיו לעצמו, והחל להפיץ אותן בצבור ובצבא. אנשים הורה לסבך את אוריה בקרב ולהמיתו בקרב. אחית

  רבים הצטרפו אליו; ואמרו שדויד בא על 'אשת איש' וגם 'הרג' את אוריה כדי להסוות זאת.
ו דויד הוצרך להגיב על הדברים, והוא פרסם שהוא קיבל נבואה מנתן הנביא על הצורך בהולדת הבן שיבנה את המקדש, ושכל מעשי

נעשו מתוך התייעצות תורנית עם עוזריו. הם הורו לו שה'נישואים האזרחיים' של אוריה ובת שבע הם אסורים וחסרי תוקף. עוזריו 
ייעצו לו שישא את בת שבע באופן מיידי מכיוון שאין צורך בגירושין אזרחיים. ודויד קרא לאוריה לחזור לביתו, כדי שבת שבע תודיע 

של העובדות תוכיח  ה להיות אשתו, ולא כדי שאוריה ישכב איתה. בנוסף לכך דויד פרסם, שבדיקה ענייניתלאוריה שהיא אינה רוצ
  שאוריה מת בקרב מפני שהוא טעה בשיקול דעתו והתקרב לחומה, ושדויד לא 'חיסל' אותו.

הצבור היה נבוך לשמע הגרסות השונות. צבור גדול נטה אחרי דברי אחיתופל, שטען שדויד בא על 'אשת איש', ושבגלל הבן שנולד 
מהריון זה, הוצרך דויד להרוג את אוריה. ואילו דברי דויד על נבואה שניתנה לו שהוא צריך להוליד את הבן שלמה, ושמעשיו נעשו 

ו לו כשקר שהומצא כדי להצדיק את מעשיו. למרות זאת, דויד התעקש להמשיך בתכניתו שהבן הזה מתוך התייעצות עם עוזריו נרא
יבנה את המקדש, וזאת 'כדי להוציא מליבם של צדוקים' כאילו יש ממש בטענותיהם. ואילו אחיתופל מצידו המשיך להתסיס את 

י כשהוא מספר שאחיתופל אמר שכעת דויד יטבע והוא הצבור ולתכנן מרידה שתמליך אותו במקום את דויד, ולכך מרמז הירושלמ
  ימלוך.

ביזוי של הנבואה. נבואה זו ניתנה  -אך הקב"ה ראה בדרך שבה דויד לקח את בת שבע ובהתעקשות שלו שהבן הזה יבנה את המקדש 
ולכן הקב"ה שלח אותו  לנתן הנביא, והוא היה זה שהודיעה לדויד, ובמידה מסוימת היתה לנתן אחריות על השתלשלות האירועים,

  לדויד למחות בו על מעשיו.
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  תצווה

  ביזוי הנבואה
 -נתן הנביא בא אל דויד במשל של כבשת הרש שנגזלה על ידי העשיר, ודויד חרץ את דינו של העשיר לעונש חמור, ואז נתן גילה לדויד 

  ):י-שמואל ב יב, זשהוא עצמו החוטא: (
ה ָהִאי" ִוד ַאּתָ ַבר ד' ַמּדּוַע  ...שׁ ַויֹּאֶמר ָנָתן ֶאל ּדָ ִזיָת ֶאת ּדְ ּתֹו ּבָ יָת ַבֶחֶרב ְוֶאת ִאׁשְ י ִהּכִ ֵעיַני ֵאת אּוִריָּה ַהִחּתִ ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ

יְתָך ַעד עֹוָלם ֵעֶקב כִּ  ה לֹא ָתסּור ֶחֶרב ִמּבֵ ֵני ַעּמֹון: ְוַעּתָ ֶחֶרב ּבְ ה ְוֹאתֹו ָהַרְגּתָ ּבְ ָ ָך ְלִאׁשּ ת אּוִריָּה  יְבִזָתנִ י ָלַקְחּתָ ּלְ ח ֶאת ֵאׁשֶ ּקַ ַוּתִ
ה: ָ י ִלְהיֹות ְלָך ְלִאׁשּ   "ַהִחּתִ

ִהֵּנה ֵבן נֹוָלד ָל הּוא ִיְהֶיה ִאיׁש  ...ה'ְּדַבר ַוְיִהי ָעַלי והכוונה לנבואה על הולדת שלמה: " דבר ה'! אתביזה דויד נענש משום שהוא 
הזו באופן  הנבואהדויד היה צריך לממש את  ".ִיְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמיהּוא  ...ִיְהֶיה ְׁשמוֹ  ְׁשֹמהלֹו ִמָּכל  אֹוְיָביו ִמָּסִביב ִּכי  ְמנּוָחה ַוֲהִנחֹוִתי

מכובד, אך הוא מימש אותה באופן בזוי. צבור גדול נוטה לקבל את דברי אחיתופל, שבת שבע נחשבת לאשתו של אוריה החתי, 
הנבואה שניתנה לו הם שקר שהומצא כדי להצדיק את מעשיו. דויד היה צריך להעריך מראש שהתכנית היא תכנית  ושדברי דויד על

כושלת ולא לבצעה. וגם אם דויד טעה אז ולא הבין זאת מתחילה, הוא היה צריך להבחין כעת שאחיתופל הצליח למשוך אחריו רבים 
תעקשות של דויד שהבן הזה ימלוך אחריו ויבנה את המקדש, רק הגבירה את והצבור עמד למרוד בדויד ולהמליך את אחיתופל. והה

  תסיסת הצבור כנגדו.
  

  ֶאֶפס ִּכי ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאת ֹאְיֵבי ד' ַּבָּדָבר ַהֶּזה
ל כאשר נתן הנביא בא אז והאשים את דויד בלקיחת 'אשת אוריה', וכן בהריגת אוריה, לא היתה בכך הכרה ב'נישואין האזרחיים' ש

בת שבע לאוריה שהיה גוי, או בטענות הצבור שנטשו את אוריה בסערת הקרב ולכן אוריה מת (ואמנם דויד רצה שינטשו אותו אלא 
שלבסוף יואב לא הורה זאת ולא נטשו אותו). היתה בכך חזרה על הטענות שהעלה אחיתופל כלפי דויד, ושצבור גדול נטה לקבלן 

חשב בטענות הצבור למרות שהן מוטעות ונוגדות לתורה, ולהסכים שהבן שנולד ועמד כעת ולמרוד בדויד. דויד היה צריך להת
  במחלוקת צבורית לא יבנה את המקדש.

שמואל ב יב, ואמנם לאחר שדויד הודה בחטאו, הודיע לו נתן הנביא שחטאתו נמחלה לו במידה מרובה, אך לא לגמרי, וסיבת הדבר (
הם אחיתופל ומנהיגי ציבור נוספים שהיו  '". אויבי דֶאת ֹאְיֵבי ד' ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַּגם ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ְל מֹות ָימּות ִנֵאץ ִנַאְצָּת ֶאֶפס ִּכי ): "יד

 נאצהסבורים כמוהו, ורצו להחטיא את ישראל בהיתר נישואים בין גויים לבין בני ישראל. מעשיו של דויד פתחו את פיהם בדברי 
דויד וכנגד חוקי התורה וכנגד התכנית שהבן הזה יבנה את המקדש, ודויד היה צריך להתחשב בכך, ולא והתסיסו את הצבור כנגד 

  להתעקש שהבן שנולד ועמד במרכז המחלוקת יבנה את המקדש.
ואמנם את הבן השני שנולד לדויד מבת שבע, היא הרתה לו בעת שהיא לא נחשבה עוד גם בעיני הצבור ההוא כ'אשת אוריה', והבן 

  .9השני לא נחשב בעיניהם למי שהריונו גרם להריגת אוריה, ולכן הוא היה רצוי בעיני ה'
  

  הדבר הראשון שדויד למד מאחיתופל
דויד ידע כבר שיש דברים שנראים כנכונים מצד התורה, אך הקב"ה אינו רוצה בם. שהרי דויד רצה מתחילה לבנות בעצמו את 

ונתן חיזק אותו מתחילה שהדבר נראה כנכון מצד חכמת התורה. אך אחר כך קיבל נתן נבואה המקדש והתייעץ בדבר עם נתן הנביא, 
". המלחמות של דויד היו א ִתְבֶנה ַבִית ִלְׁשִמי ִּכי ָּדִמים ַרִּבים ָׁשַפְכָּת ַאְרָצה ְלָפָנישהקב"ה אינו רוצה בכך, והודיע אותה לדויד: "

גם אל הגויים מכיוון שהמקדש מופנה  -! אולם דויד לא מתאים לבניית המקדש טועיםהגויים  לא חשבו כך.אך הגויים  צודקות;
  הטועים.

  

לפני שדויד נעתר לתכנית של עוזריו לשאת את בת שבע באופן מיידי עוד לפני קיום גירושין אזרחיים, וזאת 'כדי להוציא מליבם של 
ה מסכים לתכנית זאת. ואז היה מתגלה לו שהקב"ה מייעד את צדוקים', היה עליו להתייעץ גם עם נתן הנביא ולברר האם הקב"

המקדש לכל הישראלים, ואסור ליטול סיכון שמא 'כשרות' הבן שיבנה את המקדש לא תהיה מוסכמת על הצבור שנוטה אחרי 
כדי להוציא אחיתופל. רק אחרי שיבנה המקדש והוא יהיה מוסכם על כולם, אפשר יהיה לעשות במה שקשור אליו פעולות שונות '

  מליבם של צדוקים', אך לא לפני כן.
, ד) המרחיבה בשני הדברים שאותם למד דויד מאחיתופל ואומרת ששניהם מרומזים בכתוב ה( כלה רבתידבר זה מרומז במסכת 

  ":ִהים ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש- ְּבֵבית אֱ  ,ַיְחָּדו ַנְמִּתיק סוֹדֲאֶׁשר ) שנאמר בו: "נה, טוהסמוך בתהילים (
יק סֹוד'"   – אין דברי תורה מתקיימין אלא בחברים לבדך ועוסק בתורה,אמר ליה, דויד, למה אתה יושב '. ַנְמּתִ
  '..."סֹוד'ב

דויד עסק לבדו בקבלת ההחלטה האם לשאת את בת שבע לפני היפרדותה הרשמית מאוריה, והיה עליו להסתודד עם אחיתופל בענין 
  או להתייעץ עם נתן הנביא.זה, או לכל הפחות להתחשב בדעתו, 

  

  הדבר השני שדויד למד מאחיתופל
  ובהמשך הדברים במסכת כלה רבתי נאמר שם:

ואידך (הדבר השני שלמד דויד מאחיתופל), פעם אחרת מצאו אחיתופל לדויד שהיה הולך לבית המדרש לבדו, אמר "
ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ 'ליה ולית לך  ֵבית אֱ )?! אלא 'משלי יד, כח' (ּבְ ָרֶגשׁ -ּבְ ְך ּבְ   "ברגישת בני אדם נלך אני ואתה', לִֹהים ְנַהּלֵ

'בית המדרש' שמוזכר כאן מרמז לבית המקדש ששם תשב הסנהדרין ומשם תצא הוראה לכל ישראל. מקום שכזה צריך להיות 
ר הגדול שנטה אחריו. אך כעת מוסכם על כל ישראל, אך דויד התעקש שהבן שנולד לו יבנה אותו למרות התנגדות אחיתופל והצבו

כשנתן הנביא בא אל דויד התברר לדויד שהוא טעה. הבן שיקים את 'בית אלהים' צריך להיות בן שכשרותו מוסכמת גם על אחיתופל 
  ".ברגישת בני אדם נלך אני ואתה', ִהים ְנַהֵּל ְּבָרֶגׁש- ְּבֵבית אֱ והצבור שנוטה אחריו: " '

  

מאחיתופל שני דברים שנראים כמנוגדים לרצון התורה,  למד על בשרווחומר שמובא בפרק קנין תורה, שהרי אם דויד - וזו כוונת הקל
  וחומר שהלומד מחברו אות אחת של תורה ממש צריך לנהוג בו כבוד.- ומחמת כך הוא קראו רבו אלופו ומיודעו, הרי שקל

  
___________________________________________________________  

  
  , ו ובמפרשים.רמב"ם עבודה זרה יראו   1
  .בבלי עבודה זרה לו, בראו   2
 ).כו ,יורה דעה ,י(שו"ת יביע אומר ככל נישואין של גוי עם בת ישראל שהם חסרי תוקף ואינם מצריכים גט, וראו   3
  .י- זדברי הימים א כב, יז; -שמואל ב ז, יבראו   4
  ,ו.י זרה עבודה הלכות. וראו עוד בכסף משנה ב,בבא קמא דף לז וראו מאירי  5
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  תצווה
ואין הדבר תלוי בו לבד, אלא כל זמן  ;שאין להם גירושין בכתב ): "...מלכים ט הלכה ח(רמב"ם אופן הגירושים של בני נוח מבואר ב  6

  ".פורשיןזה מזה  לפרוש היא אושירצה הוא 
 , כ).רמב"ם אישות טו". (ויהיה בעיניה כמו שר או מלך... צוו חכמים על האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי"  7
שמואל -ביתמשמע שרק שפחות עשו זאת. וראו ב דוד- מצודותבפירוש רלב"ג משמע שנשים היו עושות זאת לבעליהן; מאידך בפירוש   8

  דרכות שנובעות מדברי אביגיל.) שמתייחס למכלול ההאבן העזר סימן פ ס"ק ז(
ֲאֵהבֹו: ַוִּיְׁשַלח ְּבַיד ָנָתן ַהָּנִביא ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו  ה'וַ  ַוְיַנֵחם ָּדִוד ֵאת ַּבת ֶׁשַבע ִאְׁשּתֹו ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ְׁשֹמה"  9

  ).כה-שמואל ב יב, כדה':" (ְיִדיְדָיּה ַּבֲעבּור 
  

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

  
  
  
  
  

  
  
 
  
  

  (מתוך ח"ג)
  

  Quito, Ecuador                                     קיטו, אקוודור
  כסלו תשנ"ג

  

  שנפסלקריאה, ברכות והפטרה בס"ת כשיש חשש רציני 
  

  שאלה
יש חשש גדול שספרי התורה של קהילתנו, שמשתמשים בהם לקריאת התורה בשבת וביו"ט, הם פסולים. המצב הוא 

הקרואים, והאם הם  ןלעניי םשמתכוננים לשלוח את הספרים לתיקון או להזמין סופר ע"מ שיתקן אותם. כיצד לנהוג בינתיי
  ההפטרה וברכותיה? ןיכולים לברך או לא? ומה הדין לעניי

  

  תשובה
, ויקראו הפרשה מחומש וההפטרה מתנ"ך שלם, בלי 1תורה שיש בו פסול, "לכתחילה לא יוציאו אפילו לחובת היום"- ספר

. ומכל מקום על הקהילה לעשות מאמצים 3. אם קשה לקהילה בפסק זה, יוציאו הספר ויקראו בו בלי ברכה2עולים ובלי ברכה
  התורה של הקהילה במהירות האפשרית. -תורה שאין בו פסול, ולתקן את ספרי - ה, ספרכדי להשיג, ולוא בהשאל

  
_____________________________________________________  

  
  הכרעת ה"משנה ברורה" (סי' קמג ס"ק כט).   1
  ב) ובעקבותיו "משנה ברורה" (שם ס"ק ט). "מגן אברהם" (סי' קמג ס"ק - כדי שלא תשתכח תורת קריאה מישראל    2
שם  המחבר שם בסעיף ג' פסק "ואפילו בכפרים שאין נמצא להם ס"ת כשר, אין מברכין עליו". משמע, אבל רשאים להוציאו, וברמ"א   3

"ובשעת הדחק שאין לציבור רק ס"ת פסול, ואין שם מי שיכול לתקנו, יש אומרים דיש לקרות בו בציבור  - (סעיף ד) הביא שתי דעות 
- פי שה"משנה ברורה" (שם ס"ק כט) הכריע כדעה השנייה וכמחבר, ואף הוסיף שאין להוציא ספר-על-ולברך עליו, ויש פוסלין". ואף

], נראה שבמקום שהעניין קשה לקהילה, לפי השעה והמקום, אפשר להקל ולהוציא הספר ולקרוא 1בהערה  התורה במקרה זה [כמובאר
בו בלא ברכה. אמנם בשו"ת הרמב"ם (הוצאת מקיצי נרדמים ש' רצ"ד) פסק שיש לברך אפילו על קריאה בס"ת פסול "ואין הברכה על 

שאם היתה סוכה פסולה או לולב פסול, נמצאת הברכה לבטלה... וכן הקריאה בספר כמו שהברכה על נטילת לולב או ישיבה בסוכה, 
בקריאה המצוה היא הקריאה בספר תורה, בין שקרא בספר כשר בין שקרא בספר פסול...", עיי"ש, וכן פסקו אבודרהם, ה"כלבו" 

"חיילים הנמצאים בסדרה או  וראב"י, ובעקבותיהם פסק הגר"ש גורן ב"סידור צה"ל" (דיני הוצאת ס"ת וקריאת התורה, סעיף כו):
במחנה מרוחק שאין אפשרות להביא ספר תורה למקום, והיה להם רק ספר תורה פסול, מותר להם לקרוא את כל שבעת הקרואים 

לעלות לספר התורה הפסול ולברך כרגיל, ולהסתמך בזה על דברי הרמב"ם המתיר לקרוא בספר תורה פסול. אבל המפטיר יהיה השביעי, 
  יל, וגם לגבי חצי קדיש לא יאמרו אותו אחרי קריאת התורה אלא אחרי ההפטרה".כאמור לע

התורה שברשותה. ועיין בשו"ת "דעת כהן" - אבל יש לחלק בין המצב של יחידה בשדה ולבין קהילה שיכולה וצריכה לדאוג לתקינות ספרי
רה, עמ' רסז) ובספר "דרך התורה", מפסקי הראשון לציון למרן הראי"ה (סי' קעד) שדן בדעת הרמב"ם, ובשו"ת "יחוה דעת" (סי' נח בהע

  תורה פסול, ויש לחלק.-שם) שהכריע שלא להוציא כלל ספר 13הרב הראשי לישראל הגאון הרב מרדכי אליהו (פרק טו סעיף יג ובהערה 
  

  

  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,שב
  

  ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  אני מאשר: גם
  שאול ישראלי הרב

  

  :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   רבקה רינה בת גרונה נתנה
  בן חנה )יוסף (יוסי              מאירה בת אסתר          

    בתוך שאר חולי עם ישראל  


