לוח תאריכים

מקורות

מפות

סידרה »כל כוכבי התורה«

מקורות
השליח
של
תחת עטיפה אחת

חומר נוסף
לפרקים

17-24

תלקיט מקורות :תנ“ך ,תלמוד ,מדרש ,שיחות ועוד

מפתח
עניינים

את התורה על הר סיני .לאחר הכניסה לארץ ישראל
המשכן יעמוד במשך  14שנה בגלגל.

19

כוכבי תהילים

 19דברי הימים א פרק כב עם פירוש הרד“ק
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07

פרויקט »המשכן«
 07שמות פרק לח )פרשת פקודי( עם פירוש רש«י
עבודות הקמת המשכן ,ששריקת הפתיחה להתחלתן
נשמעה בראשית שנת ב' תמ«ט ,אורכות כעשרים
ושמונה שבועות .מיליוני בני אדם תורמים מכספם ומחפצי
הערך שלהם לבניין זה ולפריטי

 08שמות פרק לה )פרשת ויקהל( עם פירוש רש«י

09

סיור במשכן

 9מסכת מידות פרק ד ג
בה בעת ,חלק מכלי המשכן ההדורים ביותר יישארו
מחוץ לטווח הראייה של מבקר מזדמן .העיקרי שבהם
הוא נרתיק הזהב ,ארון הקודש ,בו שמורים לוחות הספיר,
שהובאו בידי משה.

 10במדבר פרק ד )פרשת במדבר(
עם פירוש רש“י

11

המנורה

 11הלכות בית הבחירה להרמב‘‘ם
עם חידושים וביאורים של אוסרו מנחם
מענדל שגיאווםאהן מלייובאוויטש
מבנה המנורה כה מסובך הוא ופרדוקסלי ,שהרמב«ם,
בפורשו בפני קוראיו את הלכות עשייתה בספרו »הי«ד
החזקה« נאלץ לצרף להסבריו שרטוט .שרטוט זה כולל
ומאחד את כל הפרטים המרובים ,אשר תיאר המחבר
מילולית בפרק הרלוונטי של ספר.

18
שנות המשכן
 18הלכות בית הבחירה להרמב‘‘ם
ל“ט שנים המשכן ילווה במדבר את אנשי הדור ,שקיבל

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

על הקמת מבנה זה בירושלים חשב עוד דוד המלך.
הצעתו התקבלה ,והשם הבטיח לדוד ,כי המקדש עתיד
להבנות בידי שלמה בנו ,שתקופת מלכותו תצטיין בשלום
ורווחה ולא תוכתם בדמם של חללי מלחמות.

 20הלכות בית הבחירה להרמב‘‘ם
דוד שחרר את ירושלים ומכספו הפרטי רכש מתושבי
המקום ,בני העם היבוסי ,את כל שטחו של הר המוריה.
זהו המקום היחיד והבלעדי ,שבו יכול לעמוד בית המקדש
הירושלמי.

 21תהלים פרק כד עם פירוש רש“י
פרק כ“ד בספר תהילים היה לאחת מיצירות אלה ,אשר
נועדו לביצוע בבית המקדש ,ולא ייפלא בעינינו ,שנושאו
המרכזי הוא ההכנות לקראת הקמתו .הפרק נכתב שלא
לפרסום מיידי ובוצע לראשונה רק ביום חנוכת המקדש
כעבור כמה שנים.

 22מסכת שבת ל א

23

מקום פנומנלי
 23מסכת יומא כא א
לנרתיק ישנם ממדים ,אך הוא לא תופס מקום .ולא רק
אופקית ,כי אם גם אנכית.

 24אגרות קודש כרך ב תה
החלל הבלעדי הזה נמצא במקום ,בו הארץ מתמזגת עם
השמיים .כאן חוקי הטבע מראים את יחסיותם ומגלים את
קיומה של מציאות אחרת מעברם.

27

החדר המוסתר
 27הלכות בית הבחירה להרמב‘‘ם
עם חידושים וביאורים של אוסרו מנחם מענדל
שגיאווםאהן מלייובאוויטש
כפי שתוכנן עוד בעת ביצוע הפרויקט הראשון ,נרתיק
הזהב ותכולתו הם החלק העיקרי של בית המקדש.
אך מעטים הם היודעים ,שלשם שיכונו דאגו המהנדסים
לתכנן שני חדרים  -האחד שידוע לכולם ,והשני  -מוסתר
מעין כל.

 32מסכת יומא כא ב
 70שנה לאחר חורבן המקדש הראשון מעליהם יתחילו
בבניינו של הבית החדש .אך בבניין החדש החדר העליון
יישאר ריק .לבו של בית המקדש יימצא מעתה עמוק
בתוך ההר שמתחתיו ,בלשכת האוצר החבויה.

1
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47

 12שנה לפני האירועים הללו

 47ירמיה יב עם פירוש הרד“ק

35

 35סדר הדורות
בשנת ב‘ אלפים תתע“א לא הרחק מהעיר אפק
מתרחשת חטיפת המאה.

 36שמואל א פרק ד עם פירוש רש“י
במהלך העימותים עם שב“חים בסביבת אבן העזר הצד
הישראלי מאבד את נרתיק הזהב הידוע בכינויו »ארון
הקודש«.

 37יהושע פרק ג עם פירוש הרד“ק
במשך  400שנה אחרונות מכולה זו עם לוחות הספיר
הייתה לבת לוויה קבועה של צבא ישראל ברוב מבצעיו
הצבאיים .היא לוותה את בני דור השיבה לארץ בחוצם
את מי הירדן .היא הייתה עדה לנפילת יריחו.

 39יהושע פרק ו עם פירוש הרד“ק
 40שמואל א פרק יז עם פירוש הרד“ק
ניסיון נואש לשים את ידו על החפץ יקר הערך יוזם אדם
בעל נתונים פיזיים יוצאי דופן  -גלית תלת -המטרי.

41

רמז מס‘ 1
 41אסתר פרק א עם פירוש רש“י
כידוע ממגילת אסתר ,בשנת ג‘ שצ“ט דווקא חפץ זה
הוא שהביא לצרות בצרורות במשפחתו של מלך פרס.
כתוצאה מהן הוא נאלץ לחפש לעצמו מלכה חדשה,
וחיפושים אלה נסתיימו בהכתרתה של אסתר.

43

מאת הזהב:
גמרא מדברת על כסף

עברית ב  5-דקות
מצד שני ,כפי שכתב חוקרה של לשון עברית רב דוד
קמחי בפירושו לפרק י«ב מספר ירמיהו ,בין מלחמה ואוכל
יש קשר עקיף» .ההרג היא אכילת החרב ,כמו - «:מצטט
הוא «» -וחרבי תאכל בשר«» ,כזה וכזה תאכל חרב«« )דב'
ל«ב פס' מ«ב ושמ«ב י«א פס' כ«ה בהתאמה(.

48

שאלת המהדורה
 48קהלת פרק יא עם פירוש רש“י
עצתו של שלמה על אודות הלחם היא אחת החידתיות
ביותר בספר קהלת.

49

שושלת דוד

 49שמות רבה טו יג
דור ארבעה עשר מאברהם ,דור עשירי מיהודה :דוד בן
ישי  -נציגה של המשפחה הבולטת ביותר בישראל.

 50התוועדויות תשמ“ח ח“א עמ‘ 190
אביו  -האדם העשיר והמשפיע ביותר באזור .שמו  -ישי -
אפילו נרמז בשירת משה בפרשה האחרונה של חמישה
חומשי תורה ,בראשי תיבות הביטוי »יחד שבטי ישראל«
)דב' ל«ג פס' ה'( .משמעותו הנסתרת של רמז זה עוברת
במסורת משפחתית :אחד מבניו של ישי יאחד את כל
שבטי ישראל תחת שלטונו.

 51מגילת רות ד עם פירוש איבן עזרא
סבתא רבתא של דוד מצד אבא היא רות ,שהייתה
נסיכת מואב בלידתה .בשנת ב' תשפ«ע היא ויתרה על
כל זכויות היתר של בית המלוכה ועברה להתגורר בארץ
ישראל... .אחד מאבותיו של דוד הוא נחשון בן עמינדב..
בשנת אלפיים ארבע מאות ארבעים ושמונה הוא במלוא
מובן המילה מעביר מיליוני בני אדם בקרקעיתו של ים סוף.

 43מסכת קידושין נט א

 52בראשית פרק מד )פרשת ויגש( עם פירוש רש“י

סיפור זה ,המסופר בדף נ“ט במסכת קידושין ,אירע,
כאשר רב גידל שקל אפשרות לרכוש לעצמו מגרש
קרקע .אבל רבי אבא ,שלא ידע על תכניותיו של רב
גידל ,הקדים אותו וקנה את המגרש לעצמו.

שופט ניכר ובקיא בתורה ,הוא אחד ממנהיגי דורו.
סגולותיו הגלומות בו מתגלות בנסיבות חריגות.בשנת ב'
רל«ח הוא מסכן את חייו ,כדי לעזור לאחיו בנימין ,שהפך
לבן ערובה של המדינה המצרית.

44
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 44ילקוט שמעוני שמואל א‘ פרק טז רמז קכד‘

55

שנת ב‘ תתנגד ..בית לחם  -עיר שדות החיטה הטובים
ביותר ואסכולת תלמוד התורה מאין כמותה.

 55שמואל א פרק יז עם פירוש מצודת דוד

בית דוד

2

בוקר בעמק האלה

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

בוקר שנת ב‘ תתפ“ג .עמק האלה על שקדיותיו הפורחות
טובל באור השמש .זהו זמן קריאת שמע של בוקר.
לפתע המחזה השליו נקטע בשצף של קללות מובחרות.
במרכז השדה מופיע חיל ענק ,שגובהו וכלי זיינו נדמים
לפרי דמיון מופרע.

60

תניא מספרת
 60תניא ליקוטי אמרים פרק א
עוד קודם לכן הנשמה שלהם עורכת היכרות עם תכנית
היקום — הרי היא התורה .ברגע חיבורה עם הגוף היא
מקבלת משימה» :היה צדיק ואל תהיה רשע« .את תהליך
העברת משימה זו למודעות הנשמה משקף שם הפועל
»להשביע« ,כלומר לגרום למישהו להישבע ,להבטיח.

 61ספר המאמרים מלוקט ח«ג ד«ה
למילה »שבועה« שורש משותף עם מילים כמו שם העצם
»שובע« )מלשון »ואכלת ושבעת“( ,שם המספר »שבע«,
ומכאן גם המילה »שבוע“ — מחזור בן שבעה ימים .כרגיל,
מוצא משותף מעיד על קשר פנימי בין המילים.

63

הקופסה השחורה יין
 63מסכת פסחים פו ב
כך ,לדוגמא ,סיפור אירוחו של רב הונא בביתו של רב
נחמן כולל פרט מאפיין אחד .האורח שתה את הכוס
המוגשת לו בשתי לגימות ,ועל שאלת הסובבים השיב
כך» :תלמוד בבלי מסכת פסחים דף פו עמוד ב דתניא,
השותה כוסו בבת אחת — הרי זה גרגרן ,שנים —דרך
ארץ ,שלשה—מגסי הרוח«.

 64מסכת מגילה ז ב
לתשומת לב מיוחד כבר כמעט אלפיים שנה זוכים דברי
רבא על חבותו של »איניש לבסומי בפורי עד דלא ידע«
להבחין בין המילים »ארור המן« ו«ברוך מרדכי«.

 65שערי המועדים פורים ע‘ קיא-קטז

71

כוכבי תהילים

 71תהלים פרק ט א עם פירוש רש“י
הביטוי ”על-מות לבן“ )כך על פי הכתר( הוא אחת
הכותרות החידתיות ביותר למזמורי ספרו של דוד .לפי
אחת ההבנות ,זהו שמו של כלי נגינה .גרסת כתב יד
לנינגרד ,בה שתי המילים הראשונות מופיעות כמילה
אחת ,מאפשרת לראות בהן מילה משורש על«מ
במשמעות של »עלומים«» ,ימי בחרות«.

 72פירוש הרד«ק על תהלים פרק ט א
אך בין היתר ,המילים הללו רומזות נסתרות לדו -הקרב
המרשים ביותר בתולדות האנושות .המילה »לבן« נגזרת
מאותו השורש — בי«ת ,נו«ן ,ה«א — ,כמו המילה »בנים« ,בה
מאפיין הכתוב את גלית ברגע הופעתו על דפי התנ«ך:
»ויצא איש הבנים וגו'« — האיש הנמצא בתווך ,בין מחנה
שאול ובין מחנה פלשתים.

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

74

קרב
 74שמואל א פרק יז עם פירוש רש“י
היום לא הרחק מעמק האלה מלבלבים מטעי תפוחים,
ובינות מרגלות גזעי העצים מתפתל לו נחל אכזב.
בחורף ,בעת עונת הגשמים ,הוא מתמלא במים .בשאר
עונות השנה אך לבנים לבנות מבצבצות על קרקעיתו
החרבה .ייתכן ,שדווקא כאן אסף דוד הצעיר חמישה
אבנים שהוחלקו במי החורף הזורמים ,בצאתו לדו-קרב
עם גלית המזוין עד למעלה ראש.
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77

מבצע ”ירושלים“
 77שמואל א פרק יז עם פירוש הרד“ק
המבצע הצבאי המיוחד הניכר ביותר של סוף המאה
הכ«ט :תחת מעטה הלילה סיירת מובחרת חודרת אל
עיר מסוגרת ובצורה מארבע רוחותיה.

80

ירושלים צעירה
 80יהושע פרק טו
יסכל
ֵ
השליט המקומי ,העונה לשם אדוני צדק ,לא
להסתמך על חוזק מגנניו .בהתכוננו לעמוד כנגד צבא
השחרור של יהושע בן נון ,הוא ירכיב ַי ְח ָּדה צבאית מחמש
ערים של מרכז הארץ.

81

שאלות בנושא

 81לקוטי שיחות כרך ל פרשת חיי שרה שיחה א
חזותה של ירושלים בסוף המאה החמש עשרה רחוקה
עדיין מזו של עיר בירה .מדובר בישוב לא גדול ,שתופס
שטח כולל של ארבע מאות על מאה חמישים מטרים
בלבד ,וכמעט ואין בו סיכוי להיתקל בבן העם הנבחר.

 89תהלים פרק קלב עם פירוש ראב«ע

89

התגלותו של דוד
 89שמואל א פרק טז עם פירוש הרד“ק
בשנת ב‘ אלפים שמונה מאות שמונים ושתים בביתו של
ישי בית הלחמי מופיע אורח בלתי צפוי .שמואל הנביא,
שופט גדול ומנהיג דגול ,הגיע העירה להבאת הקרבן,
ואף אחד לא מעלה על דעתו ,שלביקור זה ישנה עוד
מטרה חשובה נוספת אחת.

3

 91שמואל ב פרק ה עם פירוש הרד«ק
בשנת אלפיים שמונה מאות תשעים ואחד נציגי כל שניים
עשר המטות יבואו אל משכנו של דוד בחברון בכדי
למנותו לתפקיד ראש המדינה המאוחדת.

 93שמואל א פרק ל עם פירוש הרד«ק
במהלך השנה הסמוכה לקבלת הבשורה דוד גובר
בדו-קרב על גלית .את הצלחה ראשונה זו מלווים מספר
מסעות צבאיים מוצלחים נגד הכובשים הים-תיכוניים :נגד
גשור ,בני גזר והעמקלים ,וכן קרב צקלג.

95

רמב“ם ,מספרו ”הלכות מלכים«,
פרק ג' ,הלכה א'
 95רמב“ם הלכות מלכים פרק ג הלכות א-ו
”בעת שישב המלך על כסא מלכותו ,כותב לו ספר תורה
לעצמו .יתר על הספר שהניחו לו אבותיו ,ומגיהו מספר
העזרה על פי בית דין של שבעים ואחד...

96

הקופסה השחורה:הרמז השני
 96משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב
תכולתה של הקופסה השחורה אף היא שייכת לתחום
השיפוט של הקנצלרייה השמימית ,אך שיעור »הכנסתו«
ו«הוצאתו« נקבע ארבעה עשר יום מאוחר יותר —במועד
חג הסוכות.
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עברית ב 5-דקות
 97תהלים פרק מב עם פירוש ראב“ע
עברית ב 5-דקותבמקרא המילה ”צינור“ מופיעה פעמיים:
פעם בספר ”תהלים“ ,ופעם בספר ”שמואל“ ,בתיאור
המבצע המיוחד לשחרור ירושלים.
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הצינור הסודי
 101שופטים פרק א עם פירוש הרד“ק
הדבר התרחש כשלוש מאות שנה לפני האירועים הללו,
כאשר פגיעות במערכת אספקת המים המקומית נוצלה
בעת שחרורה של בית אל.
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רמב“ם ,מספרו ”הלכות
מלכים“,בפרק ב' ,הלכות א' וה'
 102משנה תורה להרמב“ם ,ספר שופטים
הלכות מלכים ,פרק ב
”כבוד גדול נוהגין במלך ...אין רוכבין על סוסו ,ואין יושבין
על כסאו ,ואין משתמשין בשרביטו ,ולא בכתרו ,ולא
באחד מכל כלי תשמישיו ,«...וכן» :כל העם ...עומדין
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הקופסה השחורה:
הפיתרון
 103מסכת הוריות י א
אחד מחכמי התלמוד טען פעם ,כי ביכולתו לספור את
כמות הטיפות שיש בים ,אבל את חישוביו לא הוריש
לדורות הבאים.

 104רשימות של הרבי חוברת קסו
 112מלכים א פרק ז עם פירוש הרד“ק
פעם המילה ”ים“ שימשה לציון של כל ִמ ְקֶוה מים גדול דיו.
»ים« מסוג זה היה אפילו בבית המקדש ,והוא נקרא »ים של
שלמה«.

 114משנה תורה להרמב«ם ספר עבודה
הלכות ביאת מקדש פרק ה'
ְר ָכה :דרך
הקבוצה הפסלית הייתה חלק חשוב ממבנה ַהבּ ֵ
רגלי החיות המתכתיות הוסנקו מימי המעיין תת הקרקעי
עיטם.
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שאלות לעבודה עצמית
 115מסכת עירובין כא ב
לנטילת ידיים יש חשיבות פנימית כה רבה ,שעוד בימיו
של שלמה הליך פשוט ,אך מלא במשמעות קבלית ,זה
יצא אל מחוץ לגבולותיו של בית הבחירה ,עבר את מבחן
הזמן בקלות והגיע לדירותינו מודרניות .כתבה מיוחדת
בעניין זה — בין מאמרי החובת »סטארס מזמינה«.
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לט‘ טכנולוגיות

 116ויקרא פרק כד )פרשת אמור( עם פירוש רש“י
טרם כניסתו של היום השביעי בשבוע בבית העולמים
נאפו שנים עשר לחמים בעלי תבנית מיוחדת המכונים
»לחם הפנים« .בשבת מניחים אותם על שולחן הזהב ,ושם
הם נשארים במשך שבוע תמים.

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

 117מסכת יומא כא ,א
 118פרקי אבות ה
הבצק עבורם נלוש ללא שמרים .בתנאים רגילים לחם
שהוכן מבצק כזה מתעפש במהירות ,אבל בבית
המקדש זה לא היה קורה .יעבור שבוע ,והכהנים יוכלו
לקחת משולחן הזהב לחם רך וחם כביום אפותו.

 119במדבר פרק כח )פרשת פנחס(
עם פירוש רש«י
לזרימת הזמן בבית המקדש יש חוקים משלה .אפילו ביום
השביעי נעשות כאן מלאכות אחדות מתוך אותן הל«ט,
שבכל מקום אחר אינן תואמות את מהות השבת.

 120משנה תורה להרמב«ם ספר עבודה
הלכות תמידין ומוספין פרק ג';
ספר עבודה הלכות כלי המקדש פרק ג' כמו בשאר ימות
השבוע ,גם בשבת הלויים מחויבים לנגן בכלי הזמר ,ואם
אחד מן הכלים ייצא מכלל שימוש ,ולא תמצא לו חלופה,
תיקונו והכוונתו ייעשו גם ביום השבת ,מפני שהמוזיקה היא
חלק בלתי נפרד מהוויית המקדש.
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הבירה החדשה

 121שופטים פרק ד עם פירוש הרד“ק
ההרגל לפתור את כל השאלות המדיניות דרך מרכז
הנהגה מסודר אחד וקבוע טרם התגבש .הרי לפני זמנו
של דוד המלך מנהיגי המדינה נהגו לקבל קהל במקביל,
כל אחד בעיר מושבו שלו.

 122שמואל א פרק ג עם פירוש הרד«ק

ְח ְברוֹ את מזמור התהלים הזה ,דוד התכוון לאירועי
בָּ
העתיד .יעבור זמן ,והוא יבוצע על ידי הלויים העומדים על
ט«ו המעלות בבית המקדש הבנוי.

130
שאלה

 128משנה תורה להרמב“ם ספר עבודה הלכות
בית הבחירה פרק ב
את גאוגרפיתה של ירושלים חקר דוד עוד בהנחייתו של
מורהו שמואל הנביא .יחד למדו את המקורות העתיקים
ואת תיאורי האירועים ,שפקדו כל אחד בזמנו את הר
המוריה .חלק מן האירועים הללו כה ידועים הם עד כי
תיאוריהם מצאו את דרכם אל כתב התורה.

131

כוכבי תהילים

 129בראשית פרק כח )פרשת ויצא(
עם פירוש רש“י
בביטוי ”משכנות לאביר יעקב“ מזכיר המשורר ,שהמקום
עליו יקום בית המקדש היה ידוע היטב לאבותיו
הקדמוניים .כך ,לדוגמא ,דווקא כאן חלם יעקב את חלומו
הנבואי על הסולם המגיע השמימה.

 131תהלים פרק קלב עם פירוש שי למורא

139

 123שמואל א פרק יא עם פירוש הרד«ק

ניסיון מגפה

126

 131דברי הימים א פרק כא עם פירוש הרד“ק

העיר שלא ישנה
 124שמואל ב פרק ה עם פירוש הרד“ק
בהגיעו לירושלים ,דוד המלך מתחיל לבנות את העיר
ולהרחיבה .לצד המבנים העירוניים לשימוש כללי במרכז
העיר מוצא לו מקום גם משכנו האישי.

 125שמואל ב פרק ז עם פירוש הרד«ק
 126מסכת ברכות ג ב
שאור חלונותיו כל הלילה איננו כבה .כל אחד יודע,
שבבניין זה מתגורר ראש המדינה; שביום הוא עוסק
בסוגיות העומדות על הפרק ,ואחר כך עד חצות הלילה
לומד תורה .בחצות מיתרי כינורו מתחילים לנגן תחת
מגעו העדין של משב הרוח הירושלמית ,ואזי יתיישב
לחבר מזמורי תהילים,

129

כוכבי תהילים

 127משנה מסכת מדות פרק ב

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

המאה האחרונה של האלף השלישי .שלטונו של דוד
המלך מגיעה לשיא פריחתו .אך לפתע המדינה בראשית
דרכה נתקלת בניסיון חמור באמת .מדובר במגפה,
שעלולה להתפשט לכל אזורי המדינה .ביממה הראשונה
מנין הקרבנות עולה לשבעים אלף איש .הסכנה אורבת
לראשם של מיליוני בני אדם.

 139אטלס דעת מקרא – ירושלים
 140אטלס דעת מקרא – ירושלים והמקדש
בימי הממלכה
בקרוב דוד המלך בהסכמת הבעלים המלאה יפדה את
השדה המדוברת בכספו הפרטי.
יחד עם המגרש לבניין בית הבחירה הוא יעביר לבנו את
שרטוטי מבנה הבית ,וכן זהב ,כסף ,נחושת עץ ושאר
החומרים הנדרשים לבניין ,ובכך יתרום תרומה ראשונה
למבנה העתידי.
האירוע ,שממבט ראשון נדמה לניסיון בל יעבור ,פותח
דף חדש בקורות העולם.

מפות :נחלות השבטים ,ירושלים
בימי השופטים ,ירושלים והמקדש
בימי הממלכה
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שיעור
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קרן היהלומים
של משה

מקורות 
תנ״ך

»ПРОЕКТ «МИШКАН

פרויקט ״המשכן״

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 4

שמות פרק לח
ָהב הֶ עָ שׂוּי ַל ְמּ ָלאכָ ה ְבּכ ֹל ְמלֶ אכֶ ת ַהקּ ֹדֶ שׁ
ל-הזּ ָ
כד ָכּ ַ

ל-ה ְפּקֻ ִדים ִמבֶּ ן עֶ ְשׂ ִרים
ַ
ְבּ ֶשׁקֶ ל ַהקּ ֹדֶ שׁ ְלכ ֹל ָהע ֹבֵ ר עַ

וּשׁ ַבע מֵ אוֹת
וַיְ ִהי זְ ַהב ַה ְתּנוּפָ ה תֵּ ַשׁע וְ עֶ ְשׂ ִרים ִכּ ָכּר ְ

לשׁת אֲ ָל ִפים וַחֲ מֵ שׁ
וּשׁ ֶ
ָשׁנָה ו ַָמ ְע ָלה ְל ֵשׁשׁ-מֵ אוֹת אֶ לֶ ף ְ

לשׁים ֶשׁקֶ ל ְבּ ֶשׁקֶ ל ַהקּ ֹדֶ שׁ:
וּשׁ ִ
ְ

כה

וְ כֶ סֶ ף ְפּקוּדֵ י

מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ִשּׁים :כז

וַיְ ִהי ְמאַ ת ִכּ ַכּר ַהכֶּ סֶ ף ָלצֶ קֶ ת אֵ ת

וּשׁ ַבע מֵ אוֹת וַחֲ ִמ ָשּׁה וְ ִשׁ ְב ִעים
ָהעֵ ָדה ְמאַ ת ִכּ ָכּר וְ אֶ לֶ ף ְ

אַ ְדנֵי ַהקּ ֹדֶ שׁ וְ אֵ ת אַ ְדנֵי ַהפָּ ר ֹכֶ ת ְמאַ ת אֲ ָדנִ ים ִל ְמאַ ת

ֶשׁקֶ ל ְבּ ֶשׁקֶ ל ַהקּ ֹדֶ שׁ :כו בֶּ קַ ע ַלגּ ְֻלגּ ֹלֶ ת ַמחֲ ִצית ַה ֶשּׁקֶ ל

ַה ִכּ ָכּר ִכּ ָכּר ָלאָ ֶדן:


)כד( ככר –
ששים מנה ,ומנה של קדש כפול היה ,הרי
הככר מאה ועשרים מנה ,והמנה עשרים
וחמשה סלעים ,הרי ככר של קדש שלושת
אלפים שקלים ,לפיכך מנה בפרוטרוט כל
השקלים שפחותין במנינם משלושת אלפים
שאין מגיעין לככר:

)כו( בקע –

קרן היהלומים של משה

הוא שם משקל של מחצית השקל:
לשש מאות אלף וגו' –
כך היו ישראל ,וכך עלה מניינם אחר שהוקם
המשכן בספר במדבר .ואף עתה בנדבת
המשכן כך היו .ומנין חצאי השקלים של
שש מאות אלף עולה מאת ככר ,כל אחד
של שלשת אלפים שקלים ,כיצד ,שש מאות
אלף חצאין הרי הן שלש מאות אלף שלמים,
הרי מאת ככר ,והשלשת אלפים וחמש

מאות וחמשים חצאין עולין אלף ושבע
מאות וחמשה ושבעים שקלים:

)כז( לצקת –

כתרגומו לאתכא:
את אדני הקדש –
של קרשי המשכן ,שהם ארבעים ושמנה
קרשים ולהם תשעים וששה אדנים ,ואדני
פרכת ארבעה ,הרי מאה ,וכל שאר האדנים
נחשת כתיב בהם:
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מקורות 
תנ״ך

»ПРОЕКТ «МИШКАН

פרויקט ״המשכן״

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 4

שמות פרק לה
משׁה :כא ַו ָיּב ֹאוּ
כ ַויּ ְֵצאוּ ָכּל-עֲ ַדת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ִלּ ְפנֵי ֶ

ילם ְמאָ ָדּ ִמים וְ עֹר ֹת ְתּ ָח ִשׁים
ָשׁנִ י וְ ֵשׁשׁ וְ ִעזִּ ים וְ עֹר ֹת אֵ ִ

ל-אישׁ אֲ ֶשׁר-נְ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ וְ כ ֹל אֲ ֶשׁר נ ְָד ָבה רוּחוֹ א ֹתוֹ
ָכּ ִ

חשׁת הֵ ִביאוּ אֵ ת
רוּמת כֶּ סֶ ף וּנְ ֶ
הֵ ִביאוּ :כד ָכּל-מֵ ִרים ְתּ ַ

וּלכָ ל-
רוּמת יְ הוָֹה ִל ְמלֶ אכֶ ת א ֹהֶ ל מוֹעֵ ד ְ
ת-תּ ַ
ֵה ִביאוּ אֶ ְ

רוּמת יְ הוָֹה וְ כ ֹל אֲ ֶשׁר נִ ְמ ָצא ִאתּוֹ עֲ צֵ י ִשׁ ִטּים ְלכָ ל-
ְתּ ַ

וּל ִבגְ דֵ י ַהקּ ֹדֶ שׁ:
עֲ ב ָֹדתוֹ ְ

כב

ַו ָיּב ֹאוּ ָהאֲ נ ִָשׁים עַ ל-

כוּמז
ַהנּ ִָשׁים כּ ֹל נְ ִדיב לֵ ב הֵ ִביאוּ ָחח ָו ֶנזֶם וְ ַט ַבּעַ ת וְ ָ

ְמלֶ אכֶ ת ָהעֲ ב ָֹדה הֵ ִביאוּ:

כה

ל-א ָשּׁה ַח ְכ ַמת-לֵ ב
וְ כָ ִ

ת-האַ ְרגּ ָָמן
ָ
ת-ה ְתּכֵ לֶ ת וְ אֶ
ַ
יה ָטווּ ַויּ ִָביאוּ ַמ ְטוֶה אֶ
ְבּי ֶָד ָ

כו

ל-הנּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר
ַ
וְ כָ

ל-אישׁ אֲ ֶשׁר הֵ נִ יף ְתּנוּפַ ת ז ָָהב ַליהוָֹה:
ל-כּ ִלי ז ָָהב וְ כָ ִ
ָכּ ְ

ת-ה ֵשּׁשׁ:
ַ
ת-תּוֹלעַ ת ַה ָשּׁנִ י וְ אֶ
ַ
אֶ

תוֹלעַ ת
ל-אישׁ אֲ ֶשׁר-נִ ְמ ָצא ִאתּוֹ ְתּכֵ לֶ ת וְ אַ ְרגּ ָָמן וְ ַ
כג וְ כָ ִ

ת-ה ִעזִּ ים:
ָ
נ ָָשׂא ִל ָבּן א ָֹתנָה ְבּ ָח ְכ ָמה ָטווּ אֶ


)כב( על הנשים –
עם הנשים וסמוכין אליהם:

וכומז –
כלי זהב הוא נתון כנגד אותו מקום לאשה.
ורבותינו פירשו שם :כומז כאן מקום זמה:

)כו( טוו את העזים –

הוא תכשיט של זהב עגול נתון על הזרוע,

)כג( וכל איש אשר נמצא אתו –

היא הייתה אומנות יתירה ,שמעל גבי העזים

חח –
והוא הצמיד:
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תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות

אילים או תחשים כולם הביאו:

טווין אותן:

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

ОБЗОР МИШКАНА

סיור במשכן

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 5

מסכת מידות פרק ד ה
ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית

-שפתחה של עלייה ,פתוח לדרום .ובפתחה של

לקרן צפונית מערבית ,שבה היו עולין לגגות התאים.

עלייה ,היו שם שתי כלונסות של ארז ,שבהן היו

היה עולה במסיבה ,ופניו למערב; הלך על כל פני

עולין לגגה של עלייה .ובראשיהן פסיפסין מבדיל

הצפון ,עד שהוא מגיע למערב .הגיע למערב ,הפך

בעלייה ,בין קודש ובין קודש הקודשים .ולולין

פניו לדרום; הלך את כל פני המערב ,עד שהוא

היו פתוחין בעלייה לבית קודש הקודשים ,שבהן

מגיע לדרום .הגיע לדרום ,הפך פניו למזרח; היה

משלשלין את האומנין בתיבות ,כדי שלא יזונו את

מהלך בדרום ,עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה-

עיניהם מבית קודש הקודשים.

ד,ה

ר' עובדיה מברטנורא
ומסבה –
כמין מחילה ומערה:

שבה היו עולים לגגות התאים –

קרן היהלומים של משה

ומפני שהעולה בה עולה דרך היקף ויורד
דרך היקף ,קרוי מסיבה:

ולולין –

ארובות שעושים בעליות:

משלשלים את האומנים –
מורידין אותם בחבל בתוך התיבות ,כדי
שלא יהנו בראיית בית קודש הקדשים ,אלא
מתקנין מה שצריך בלבד ועולין:

9

מקורות 
תנ״ך

ОБЗОР МИШКАНА

סיור במשכן

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 5

במדבר פרק ד
ל-משׁה וְ אֶ ל-אַ הֲ רֹן לֵ אמֹר :יח
ֶ
יז וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

אַ ל-

ת-שׁבֶ ט ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ַה ְקּ ָה ִתי ִמתּוְֹך ַה ְלוִ יִּ ם:
ֵ
ַתּ ְכ ִריתוּ אֶ

יט

וְ ז ֹאת עֲ שׂוּ ָלהֶ ם וְ ָחיוּ וְ ל ֹא יָמֻ תוּ ְבּגִ ְשׁ ָתּם אֶ ת-ק ֹדֶ שׁ

אוֹתם ִאישׁ ִאישׁ עַ ל-
ָ
וּבנָיו ָיב ֹאוּ וְ ָשׂמוּ
ַהקֳּ ָד ִשׁים אַ הֲ ר ֹן ָ

ל-מ ָשּׂאוֹ :כ
ַ
עֲ ב ָֹדתוֹ וְ אֶ

וְ ל ֹאָ -יב ֹאוּ ִל ְראוֹת ְכּ ַב ַלּע אֶ ת-

ַהקּ ֹדֶ שׁ וָמֵ תוּ:


)יח( אל תכריתו –
אל תגרמו להם שימותו:

)כ( ולא יבאו לראות כבלע את
הקדש –
לתוך נרתק שלו ,כמו שפירשתי למעלה

10

)פסוק ה( בפרשה זו ,ופרשו עליו בגד פלוני
וכסו אותו במכסה פלוני ,ובלוע שלו הוא
כיסויו:

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

המנורה

»«МЕНОРА

הלכות בית הבחירה להרמב''ם עם חידושים וביאורים של אוסרו
מנחם מענדל שגיאווםאהן מלייובאוויטש

קרן היהלומים של משה

11

מקורות 
מקורות נוספים

12

המנורה

»«МЕНОРА

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

המנורה

קרן היהלומים של משה

»«МЕНОРА

13

מקורות 
מקורות נוספים

14

המנורה

»«МЕНОРА

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

המנורה

קרן היהלומים של משה

»«МЕНОРА

15

מקורות 
מקורות נוספים

16

המנורה

»«МЕНОРА

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

המנורה

קרן היהלומים של משה

»«МЕНОРА
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מקורות 
מקורות נוספים

שנות המשכן

ГОДЫ МИШКАНА

משנה תורה ,ספר עבודה הלכות
בית הבחירה פרק א'
הלכה ב

כיון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה
שנה שכבשו ושחלקו .ומשם באו לשילה ובנו שם בית של
אבנים ופרשו יריעות המשכן עליו ולא היתה שם תקרה.
ושס"ט שנה עמד משכן שילה וכשמת עלי חרב ובאו לנוב
ובנו שם מקדש .וכשמת שמואל חרב ובאו לגבעון ובנו שם
מקדש ומגבעון באו לבית העולמים .וימי נוב וגבעון שבע
וחמשים שנה:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 7

18

קרן היהלומים של משה

מקורות 
תנ״ך

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

כוכבי תהילים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 8

דברי הימים א פרק כב
ֶה-מּזְ בֵּ ַח
ֱֹלהים וְ ז ִ
א ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד זֶה הוּא בֵּ ית יְ הוָֹה ָהא ִ

נוֹת-בּיִ ת ַליהוָֹה אֱֹלהֵ י
ַ
ו וַיִּ ְק ָרא ִל ְשֹׁלמ ֹה ְבנוֹ וַיְ ַצוֵּהוּ ִל ְב

ת-הגּ ִֵרים
ַ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד ִל ְכנוֹס אֶ

)בּנִ י( אֲ נִ י ָהיָה
)בּנִ ו( ְ
יִ ְשׂ ָראֵ ל :ז ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד ִל ְשֹׁלמ ֹה ְ

ְלע ָֹלה ְליִ ְשׂ ָראֵ ל:

ב

אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויַּעֲ מֵ ד ח ְֹצ ִבים ַל ְחצוֹב אַ ְבנֵי

ֱֹלהים :ג
גָזִ ית ִל ְבנוֹת בֵּ ית ָהא ִ

ֱֹלהי :ח
ם-ל ָב ִבי ִל ְבנוֹת ַבּיִ ת ְל ֵשׁם יְ הוָֹה א ָ
ִע ְ

וַיְ ִהי עָ ַלי

וּב ְרזֶל ָלר ֹב ַל ִמּ ְס ְמ ִרים
ַ

וּמ ְל ָחמוֹת גְּ ד ֹלוֹת
ְדּ ַבר-יְ הוָֹה לֵ אמ ֹר ָדּם ָלר ֹב ָשׁפַ ְכ ָתּ ִ

ְל ַד ְלתוֹת ַה ְשּׁעָ ִרים וְ ַל ְמ ַח ְבּרוֹת ֵה ִכין ָדּוִ יד וּנְ ח ֶֹשׁת

ֹא-ת ְבנֶה ַביִ ת ִל ְשׁ ִמי ִכּי ָדּ ִמים ַר ִבּים ָשׁפַ ְכ ָתּ
ית ל ִ
עָ ִשׂ ָ

ָלר ֹב אֵ ין ִמ ְשׁקָ ל:

ד

וַעֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים ְלאֵ ין ִמ ְספָּ ר ִכּי

אַ ְר ָצה ְלפָ נָי:

ט

נוֹלד ָלְך הוּא יִ ְהיֶה ִאישׁ
ָ
ִהנֵּה-בֵ ן

ֵה ִביאוּ ַה ִצּיד ֹנִ ים וְ ַהצּ ִֹרים עֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים ָלר ֹב ְל ָדוִ יד:

יחוֹתי לוֹ ִמ ָכּל-אוֹיְ ָביו ִמ ָסּ ִביב ִכּי ְשֹׁלמ ֹה
ִ
נוּחה וַהֲ נִ
ְמ ָ

ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד ְשֹׁלמ ֹה ְבנִ י נַעַ ר ו ָָרְך וְ ַה ַבּיִ ת ִל ְבנוֹת-

ָשׁקֶ ט אֶ תֵּ ן עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּי ָָמיו:
יִ ְהיֶה ְשׁמוֹ וְ ָשׁלוֹם ו ֶ

ה

וּל ִת ְפאֶ ֶרת ְלכָ ל-
ַליהוָֹה ְל ַהגְ ִדּיל ְל ַמ ְע ָלה ְל ֵשׁם ְ

י

ָהאֲ ָרצוֹת אָ ִכינָה נָּא לוֹ ַויָּכֶ ן ָדּוִ יד ָלר ֹב ִל ְפנֵי מוֹתוֹ:

ד-עוֹלם:
ָ
ינוֹתי ִכּסֵּ א ַמ ְלכוּתוֹ עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ
ְלאָ ב וַהֲ ִכ ִ

ֶה-לּי ְלבֵ ן וַאֲ נִ י-לוֹ
הּא-יִ ְבנֶה ַביִ ת ִל ְשׁ ִמי וְ הוּא יִ ְהי ִ

רד"ק
)ג( ולמחברות –

לחבר קרש אל קרש במסמרים.

)ח( דם לרוב שפכת –

זה לא מצאנו שאמר לו השם אבל דוד אמר
כן בלבו ,כי מפני זה מנעהו השם לבנות
הבית.
או נתן הנביא אמר לו כן ,ואף על פי שלא
נכתב בספר שמואל נמצא כמוהו רבים

קרן היהלומים של משה

כמו ותאמרו נשלחה אנשים ,ובאמרו דמים
לרוב שפכת ארצה כי דם נקיים היה בדמים
אשר שפך ,כמו דם אוריה וזה לפני ,גם
בדמי הכהנים היה הוא הסבה ,כמו שאמר:
)אנכי סבתי( )הסיבותי( בכל נפש בית
אביך ,גם בדמי הגוים אשר שפך אותם
שלא היו בני מלחמתו ,אפשר שהיו בהם
אנשים טובים וחסידים אף על פי כן לא
נענש עליהם כי כוונתו לכלות הרשעים

שלא יפרצו בישראל ולהציל עצמו כשהיה
בארץ פלשתים לא יחיה איש ואשה,
אבל כיון שנזדמן לו שפיכות דמים לרוב,
מנעו מלבנות בית המקדש שהוא לשלום
ולכפרת עון ולעטרת תפלה ,כמו שמנעו
להניף ברזל במזבח ובבית המקדש לפי
שהברזל עושים ממנו כלי הריגה לא יעשו
ממנו כלי שלום ברוב.

19

מקורות 
מקורות נוספים

כוכבי תהילים

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

משנה תורה ,ספר עבודה הלכות בית הבחירה
פרק ב' הלכה א'
המזבח מקומו מכוון ביותר .ואין משנין אותו ממקומו לעולם .שנאמר זה מזבח לעולה
לישראל .ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי
הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו
אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי:

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 9

20

קרן היהלומים של משה

מקורות 
תנ״ך

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

כוכבי תהילים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 9

תהלים פרק כד
א

וּמלוֹאָ הּ תֵּ בֵ ל וְ י ְֹשׁבֵ י
ְל ָדוִ ד ִמזְ מוֹר ַליהוָֹה ָהאָ ֶרץ ְ

ָבהּ :ב
ג ִמי-יַעֲ לֶ ה

ִכּי הוּא עַ ל-י ִַמּים יְ סָ ָדהּ וְ עַ ל-נְ ָהרוֹת יְ כוֹנְ נ ֶָה:

ְמ ַב ְק ֵשׁי פָ נֶיָך יַעֲ ק ֹב סֶ ָלה:

ז

אשׁיכֶ ם
ְשׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָר ֵ

עוֹלם וְ יָבוֹא מֶ לֶ ְך ַה ָכּבוֹד:
ָ
וְ ִהנּ ְָשׂאוּ ִפּ ְתחֵ י

ח

ִמי זֶה

ד

מֶ לֶ ְך ַה ָכּבוֹד יְ הוָֹה ִעזּוּז וְ גִ בּוֹר יְ הוָֹה גִּ בּוֹר ִמ ְל ָח ָמה:

וּבר לֵ ָבב אֲ ֶשׁר ל ֹא-נ ָָשׂא ַל ָשּׁוְ א )נ ְַפ ִשׁו(
נְ ִקי כַ פַּ יִ ם ַ

עוֹלם וְ ָיב ֹא מֶ לֶ ְך
ָ
וּשׂאוּ ִפּ ְתחֵ י
אשׁיכֶ ם ְ
ט ְשׂאוּ ְשׁעָ ִרים ָר ֵ

)נ ְַפ ִשׁי( וְ ל ֹא נִ ְשׁ ַבּע ְל ִמ ְר ָמה :ה יִ ָשּׂא ְב ָרכָ ה מֵ אֵ ת יְ הוָֹה

ַה ָכּבוֹד :י

וּמי-יָקוּם ִבּ ְמקוֹם קָ ְדשׁוֹ:
ְבּ ַהר יְ הוָֹה ִ

ְוּצ ָדקָ ה מֵ אֱֹלהֵ י יִ ְשׁעוֹ :ו

זֶה דּוֹר )דּ ְֹר ָשׁו( )דּ ְֹר ָשׁיו(

ִמי הוּא זֶה מֶ לֶ ְך ַה ָכּבוֹד יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת הוּא

מֶ לֶ ְך ַה ָכּבוֹד סֶ ָלה:


)א( לה' הארץ –

ארץ ישראל :תבל .שאר ארצות:

)ב( על ימים יסדה –

כדאי ליקרב אליו אלא נקי כפים וגו':

)ד( לא נשא לשוא נפשי –

)ז( שאו שערים ראשיכם –
בימי שלמה בנו כשבא להכניס ארון לבית
קדשי הקדשים ודבקו שערים זו בזו אמר כ''ד

שבעה ימים מקיפין ארץ ישראל וארבע
נהרות ,ירדן ,וירמוך ,קרמיון ,ופוגה:

לא נשבע בשמי ובנפשי לשוא מצינו לשון
שבועה נופל על נפש שנאמר נשבע ה'
צבאות בנפשו )ירמי' נא(:

)ג( מי יעלה בהר ה' –

)ו( זה –

)ט( פתחי עולם –

שכך מעשיו ,הוא דור דורשיו:

פתחים שקדושתן עולמית:

אף על פי שכל יושבי תבל שלו אין הכל

קרן היהלומים של משה

רננות ולא נענה עד שאמר )ד''ה ב ו'( אל
תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך:

21

מקורות 
תלמוד

22

כוכבי תהילים

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 9

קרן היהלומים של משה

מקורות 
תלמוד

מקום פנומנלי

קרן היהלומים של משה

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 10

23

מקורות 
תלמוד

מקום פנומנלי

אגרות קודש כרך ב-תה

1

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 10

במענה על השאלות ששאל:
פון דעם ענין מקום ארון אינו מה"מ .כשמודד בקה"ק ומוצא
עשר אמות לכל רוח – במוחש .ויודע שאם אח"כ ימדוד
שאלה א .הסתירה להבנת ענין האחדות מענין מציאות הארון ימצא אמתים וחצי כו' ,היינו שרואה במוחש למעלה
העולמות – לכאורה יש להסירה להסבירה ולבארה ,מן המקום ,אף שיודע שהוא ענין של מקום.
שהוא ע"ד כמו שבביהמ"ק הי' מקום ולמעלה מן המקום מזה דוגמא – איך שמקום עצמו אינו במציאות .יחו"ע )ראה
ביחד ,דמקום ארון אינו מן המדה.
קונטרס עץ החיים פ"ב קיצורו(.
מענה .ויש להקדים תחלה שתים:
ג( כשתופס שני הענינים
הענינים ,דמדידת הארון ומדידת עשר
אמות לכל רוח ,בבת אחת ,היינו שמציאות שתי המדידות
א( הא דמקום ארון אינו מן המדה אינו ענין של הסברה הן באופן ותוקף שווה אצלו – ,וזה אין לומר בענין דהראה
וביאור
וביאור ,אלא רק דוגמא וראי' לאפשריות הדבר דשני הפכים לאדה"ר הנ"ל ,כי ראית דור דור ודורשיו היתה בעין השכל
בבת אחת.
וכח הציור ,היינו עין רוחני ,ואינו דומה אופן והתאמתות
מציאת זמן דדור דור אצל אדה"ר בעת ראייתו ,לאופן
ב( גם בתור דוגמא ,אין הענין דמקום ארון אמה"מ עולה יפה והתאמתות מציאת זמן שהיית הראי' אצלו ,כמובן –
כאן ,כפי שמציע הדברים בשאלתו .כי רשאים אנו לומר:
כאן
יש מקום במציאות ,יש למעלה מן המקום במציאות ,ישנם וזהו ראי' מכרעת ,כי הוא נמנע הנמנעות נתפס ואינו נתפס
שניהם בב"א במציאות .ואדרבה עי"ז חזוק הוא באמונה בב"א ,דאין לנמנעות טבע קיים למעלה )ועיין פתח השער
האמיתית ,כי מכאן ראי' שלמעלה הוא נמנע הנמנעות ,לאמרי בינה פ"ו(.
וכדלקמן .אבל סתירה היא באמונה לומר :ישנם עולמות  -ולכן הי' זה דוקא בארון .ולכן אין אופן זה בדוגמא דהראה
במציאות ,אחדות ה' במציאות כו' – קודם שמבארים לאדה"ר– .
שמציאות העולמות אינה ענין של שניות ,ח"ו )או עכ"פ און דאס איז דער אופטו פון מקום ארון אינו מן המדה.
מודיעים שכן הוא אף שא"א לבארו בשכל( .ולאחרי הביאור ולמותר לבאר ,כי אין החילוק דג' האופנים תלוי במה
בזה )כי מציאות העולמות אינה אלא מהארה ,באה רק שרוצה למדוד תחלה ,אלא הכוונה היא ,ובפרט בנמשל,
ע"י צמצום והצמצום גופא לגבי המצמצם אינו במציאות ,שתלוי בתכונות ומדרי' המתבונן און אין זיין אפלייג ,וואס
וכיו"ב( שוב אין כאן שני הפכים ,ואין צורך בדוגמא דמקום איז בא אים מער בפשיטות ובהתאמתות און וואס איז מער
בהתחדשות ובתמי'.
ולמעלה מן המקום בב"א.
והנה בכ"מ בדא"ח מביאין ראי' מהא דמקום ארון אינו מה"מ והנה באיזהו מדרושי דא"ח מובאים ב' מאופנים הנ"ל ביחד
)וגם מענין דזמן ולמעלה מן הזמן ביחד – כשהראה לאדה"ר מבלי להורות על ההבדל שביניהם )לדוגמא ,ד"ה וטהר
לבנו – שחוהמ"ס – וד"ה ביהשמע"צ – שמח"ת עזר"ת(.
דור דור ודורשיו כו'(.
והטעם מובן ,מפני דבמאמר זה לא נחית לפרטי הענין ,כ"א
כי שלשה אופנים ישנם בענין זה ,והם ע"ד ענין ד"ת ד"ע להסברתו בכלל )ובזה סרה ג"כ הסתירה ,לכאורה ,בין ד"ה
את ה' האמרת תרע"ח לד"ה וטהר הנ"ל בהדוגמא לגבול
ושלמעלה משניהם:
ולב"ג בב"א(.
א( כשמודד את הארון .שאז מוצא אמתים וחצי ארכו כו' לא
פחות ולא יותר .וכן הוא נמצא באמת לאמתתה של תורה שאלה ב .משנ"ת דע"פ תורת הבעש"ט השגחה פרטית
שציותה ועשו ארון גו' אמתים וחצי גו' .ורואה זה במוחש .היא גם בקש ועלה – אם זהו דוקא במין הצומח ,אבל
אבל בשעת מדידה זו יודע – ולא במוחש – כי אעפ"כ אם לא במין הדומם .והטעם מפני שכמה נשמות מתגלגלות
בצומח ,משא"כ בדומם.
ימדוד אח"כ בקה"ק ימצא עשר אמות לכל רוח.
מזה דוגמא – איך שיש מציאות ואעפ"כ בטלה היא .יחו"ת.
אלא שעל זה יש כמה דוגמאות ,און ניט דאס איז דער אופטו מענה .ובהקדמה:
 1ב"ה ,אלול תש"ח ,לבעליניצקי
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והדומם ,כי גם שאלה ג .אם אפ"ל משל המפה ,נמצא לענין ז"א ,גם
א( משום ענין הגלגולים אין לחלק בין הצומח והדומם
בדומם יש מתגלגלים ר"ל ,וכמ"ש בארוכה בש' הגלגולים בביאור ערך העולמות זה לגבי זה.
הקדמה כ"ב ,שער המצות פ' עקב ועוד .ולאידך גיסא –
אין להכריח השגח"פ בכל פרטי הצומח מפני שנשמות מענה .הנה לא ביאר למאי נפ"מ .ר"ל ,כל משל מבאר כמה
מגולגלות בהם ,כי לא בכל נברא פרטי ממין הצומח מוכרח פרטים בנמשל .וע"פ רוב פרטים הפכיים ,היינו שמקצתם
מלמדים מעלה בנמשל ,ומקצתם – חסרון .והי' לו לבאר
להיות נשמה מגולגלת.
לאיזה פרט הנלמד ממשל המפה מכוון ,ולשאול אם אפשר
ב( את"ל אשר השגח"פ בדצ"ח הוא דוקא מפני שמגולגלת לאמרו בערך שבין עולם לחברו.
נשמה( ,והנה משל המפה הוא בב"ר בתחלתו – על התורה )אומן
שם נשמה )או מפני שאפשר אשר תתגלגל בם נשמה(
היינו מפני שזה נוגע למין המדבר דוקא – אז אין כאן חידוש אינו בונה אלא מדיפתראות ופנקסאות כו'( ועייג"כ זח"ב
בתורת השגח"פ של הבעש"ט ,כי גם הקודמים לו הודו קס"א .והובא בביאור דהמגיד מראשית כו' שארה כסותה
בהשגח"פ בדצ"ח במקום שזה נוגע לאדם המושגח .וכמ"ש על ז"א ,הנק' תורה ,לגבי עצמות )ועייג"כ אמרי בינה
ש' הק"ש פל"ט ,ש' היחוד פל"ג ועוד( ,אבל לא נחית
בסוף ס' שומר אמונים ,ועוד.
ומה שגילה לנו הבעש"ט – וידועה ראי' המכרעת של רבנו שם לבאר פרטי המשל והחילוקים שבינו לגבי משלים
הזקן בזה ממרז"ל במשפט השלך והדג – אשר כל פרט אחרים.
אבל בש' היחוד פי"ב ואילך הובא משל המפה ביחד עם
ופרט גם מדצ"ח מושגח הוא בהשגח"פ מצד עצמו.
וכ"ה גם פשטות מרז"ל זה ששופטים את השלך והדג עוד ג' משלים לענין הרשימו )שונה בדרך קצרה ,מפה,
סימן ,רמז .ומש"כ שם המשל דכח הזריקה – ראה ד"ה
עצמם.
וענין זה יש לעשותו פרט מענין הכללי שפירש ופרסם ביוהשמע"צ ,עת"ר(.
הבעש"ט ,אשר לעולם ה' דברך נצב בכל פרטי הדצח"ם .וחילוקי משלים אלו נתבארו בד"ה ביוהשמע"צ עת"ר
דכיוון דבכל רגע ורגע דבר ה' מהווה כל פרט ופרט מהבריאה ועייג"כ ד"ה ואתה קדוש תרנ"ז .והמורם משם ,אשר במפה
כמו שהי' בששת ימי בראשית ,הרי אין כאן זמן פנוי למקרה .ישנם כל הפרטים )המשל מלמד מעלה בנמשל.
ועוד שכמו כל המאמינים אין אומרים ענין המקרה בעת ובזה – דישנם כל הפרטים – הוא דומה למשל דשונה בדבר
הבריאה עצמה ,ואפילו בפרט מדצ"ח ,כמו"כ הוא ממש קצרה( ,אבל כ"ז הוא בדבר זר דוקא )מלמד חסרון בנמשל.
גם בכל רגעי קיום פרטים אלו ,כיון שהודיע הבעש"ט שהם ובזה – שהוא בדבר זר – דומה למשל הסימן והרמז(.
מובן שבערך עולם א' לחברו י"ל ענין הראשון דמשל
מתהווים בכל רגע מאין ואפס המוחלט.
ובעומק יותר :כל הבריאה וכל המאורעות דשיתא אלפי שני המפה ,אבל לא ענין האחרון ,כי אין לומר דעולם היצירה
דהוו עלמא עלו במח' הקדומה דא"ק ,וכולם נסקרים שם הוא דבר זר בערך עולם הבריאה ,ומזה הוכחה דגם בערך
בסקירה אחת .מובן אשר איזה מאורע שיהי' ,אם הי' באופן עולם האצי' ועולם הבריאה מצד עצמם )ולא מצד האור
אחר מכמו שאירע עתה ,הי' ג"כ שינוי בסקירה ומח' זו המאיר בהם( אין לומר זה.
כביכול .והנה מח' זו ורצון כללי זה הם ע"פ כוונה העליונה - ,ומ"ש בד"ה להבין ענין הברכות פ"ט )הועתק בהמשך
ומשלימים אותם בדיוק דלא פחות ולא יותר .נמצא ,אשר חייב אדם לברך תרל"ח פל"ג( משל המפה לענין עלדאת"כ
כל מאורע איזה שיהי' )ואפילו בדומם( ,לכל פרטיו ,משלים ולעדאת"ג ,הרי הקדים שם דלמטה על הלוח רק דמיון ולא
הוא ,ע"י שאירע דוקא באופן כזה ,את הכוונה העליונה – .המהות אבל למעלה כו' .ע"ש .כן מש"כ בד"ה ביוהשמע"צ
וראה בד"ה על כן יאמרו המושלים תרצ"ו עדכ"ז.
הנ"ל שמפה הוא מתאים לעולם הבריאה כו' – היינו בערך
ואדרבה סוג היחידי במאורעות ,שלפעמים ,אין אנו יודעים אור הרשימו ולא בערך עולם האצי' .ע"ש– .
אם מתאים הוא לכוונה העליונה ,הם מאורעות מין המדבר והנה בד"ה ביוהשמע"צ כ' דהמפה הוא כמו ענין המשל
ודוקא המובחר שבו והמושגח ביותר היינו איש הישראלי ,כי שהוא בדבר זר .ולא ביאר החילוק שבין שני אלו .וחילוקם
הוא רק הוא בעל בחירה ובידו לשנות תפקידו מה שהוטל אפ"ל ,דאף דבשניהם יש כל פרטי הנמשל ,הנה משל
עליו ע"פ כוונה זו .משא"כ כל שאר הנבראים ,אשר פקודתו האמתי ,שהם משלי התורה ,הוא בדבר שנשתלשל
ית' ,המתאמת לכוונה העליונה ,שמרה רוחם .ועייג"כ מהנמשל )מלכותא דארעא ומלכותא דרקיע ,עשר כחות
אגה"ק סכ"ה.
הנפש וע"ס וכיו"ב( ,משא"כ במפה שהוא בדבר זר לגמרי.
והטעם בפנימיות ע"ז י"ל ,מפני שמקור אמתית הבחירה ועפי"ז הנה הדוגמא לערך שבין עולם לחבירו הוא ענין
הוא למעלה ממקום כוונה הנ"ל ישראל קדמו לתורה .ועיין המשל והנמשל ,שאז מתאים בשני פרטים הנ"ל ,ולא ענין
לקו"ת ביאור לד"ה והניף וד"ה יו"ט שר"ה רס"ה.
המפה.
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שאלה ד .אם יכולים לומר בהסברת הפלאת הבורא כי זה נוגע לידיעת ענין האחדות לאחר שנבה"ע כמו קודם
מהנברא ,הדוגמא דבשתי אותיות נבה"ע ,ואין כל מבוא שנבה"ע.
לידיעת שכל המתבאר בספר שלם ע"י ידיעת שתי אותיות
ממנו .מענה .והנה גם בזה לא ביאר שאלתו לאיזה תוספת ב( בלקו"ת שם מבאר איך שזה שהאלקות מהווה עולמות
אינו בערך כלל לענינים האחרים של האלקות ,אפילו בערך
הסברה ע"י משל זה ,בענין הפלאה הנ"ל ,כוונתו.
אותיותיהם היינו אפילו בערך מדריגתם התחתונה ,וכל'
והנה ,בנמשל ,העולמות עצמם הן האותיות דהמשל שהן
הידוע לא זהו עיקר האלקות מה שהוא מהווה עולמות
כו' .וכמו העולמות בערך התורה ,אשר היא ארוכה מני ארץ
מקורם .הידיעה באלקות הבאה ע"י שאו מרום עיניכם גו',
ובכלל ע"י העולמות וסדר ההשתל' ,וכל' הע"ח שהבריאה גו' .וכאן הוא מקום הדוגמא אשר עלי' שאל.
היתה כדי שיכירו גדולתו כו' ,ידיעה זו היא כמשל השכל
המלובש באותיות הנ"ל שבהן נבה"ע .ובזה יש השגה
ג( הפלאה לגבי עצם הנפש ,לא כמו שהיא שרש ומקור
וצריכה להיות השגה.
לדבור ,גם אפילו לא כמו שהיא שייכת לגילוים נעלים יותר
בענין הפלאת הבורא עצמו – הנה כבר מבואר בסש"ב פ"כ מהדבור ,אלא הנפש עצמה – וכמו"כ בנמשל למעלה.
ובכ"מ ההפלאה בפנימיות יותר :דבור אחד לגבי כללות כח
הדבור כו' לגבי חב"ד כו'.
ומ"ש לעיל דההפלאה בערך התורה הוא בסוג הב' ,היינו
ואם ר"ל בההפלאה אפילו מצד שהוא בורא עולמות ,הנה דוקא חיצו' התורה ,כי פנימיות התורה ,שהיא לפניו גו',
בזה מדבר בסש"ב שם ,דמונה מדרי' שלמע' מהדבור ,אי אפ"ל אפילו הדוגמא דאות א' וענין שלם .וכמובן למעיין
אבל דוקא השייכות לדבור ,וכאילו שרש דשרש העולמות בדרושי דא"ח בענין דוד זמירות קרית להו.
ברצה"ע וכו'.
והנה אף שגם בסוג היותר נמוך ישנם כל הג' אופני ביטול
והנה נמצא בדא"ח )לקו"ת ד"ה זאת חנוכת פ"ב .ועוד( והפלאה – )ממכ"ע סוכ"ע כולא קמי' כל"ח( – חילוק ג'
הסברת ההפלאה ממשל ב' אותיות כו' וכנ"ל.
הסוגים הנ"ל גופא י"ל שהוא ע"ד החילוק דממכ"ע סוכ"ע
וכולא קכל"ח .ואכמ"ל.
מגוכתי"ק.
כי ג' עניני הפלאה הם:
לבעליניצקי :ה"ר ישראל נח.
א( בסש"ב שם מבאר ההפלאה והביטול של הבריאה וכח תורת הבעש"ט השגחה פרטית :בארוכה ראה לעיל ח"א
המהווה אותה לגבי שרשם ומקורם למע' מעלה ,וכנ"ל .אגרת צד.
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קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

החדר המוסתר

ТАЙНАЯ КОМНАТА

הלכות בית הבחירה להרמב''ם עם חידושים וביאורים
של אוסרו מנחם מענדל שגיאווםאהן מלייובאוויטש

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 11

קרן היהלומים של משה
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מקורות 
מקורות נוספים
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החדר המוסתר

ТАЙНАЯ КОМНАТА

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

החדר המוסתר

קרן היהלומים של משה

ТАЙНАЯ КОМНАТА
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מקורות 
מקורות נוספים
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החדר המוסתר

ТАЙНАЯ КОМНАТА

קרן היהלומים של משה

מקורות 

מקורות נוספים

החדר המוסתר

קרן היהלומים של משה

ТАЙНАЯ КОМНАТА
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מקורות 
תלמוד
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החדר המוסתר

ТАЙНАЯ КОМНАТА

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
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 12שנה לפני האירועים הללו

עברית ב 5-דקות

 35סדר הדורות

 47ירמיה יב עם פירוש הרד“ק

בשנת ב‘ אלפים תתע“א לא הרחק מהעיר אפק
מתרחשת חטיפת המאה.

 36שמואל א פרק ד עם פירוש רש“י
במהלך העימותים עם שב“חים בסביבת אבן העזר הצד
הישראלי מאבד את נרתיק הזהב הידוע בכינויו »ארון
הקודש«.

 37יהושע פרק ג עם פירוש הרד“ק
במשך  400שנה אחרונות מכולה זו עם לוחות הספיר
הייתה לבת לוויה קבועה של צבא ישראל ברוב מבצעיו
הצבאיים .היא לוותה את בני דור השיבה לארץ בחוצם
את מי הירדן .היא הייתה עדה לנפילת יריחו.

 39יהושע פרק ו עם פירוש הרד“ק
 40שמואל א פרק יז עם פירוש הרד“ק
ניסיון נואש לשים את ידו על החפץ יקר הערך יוזם אדם
בעל נתונים פיזיים יוצאי דופן  -גלית תלת -המטרי.

41

מצד שני ,כפי שכתב חוקרה של לשון עברית רב דוד
קמחי בפירושו לפרק י«ב מספר ירמיהו ,בין מלחמה ואוכל
יש קשר עקיף» .ההרג היא אכילת החרב ,כמו - «:מצטט
הוא «»-וחרבי תאכל בשר«» ,כזה וכזה תאכל חרב«« )דב'
ל«ב פס' מ«ב ושמ«ב י«א פס' כ«ה בהתאמה(.

48

שאלת המהדורה
 48קהלת פרק יא עם פירוש רש“י
עצתו של שלמה על אודות הלחם היא אחת החידתיות
ביותר בספר קהלת.

49

שושלת דוד

רמז מס‘ 1

 49שמות רבה טו יג

 41אסתר פרק א עם פירוש רש“י

דור ארבעה עשר מאברהם ,דור עשירי מיהודה :דוד בן
ישי  -נציגה של המשפחה הבולטת ביותר בישראל.

כידוע ממגילת אסתר ,בשנת ג‘ שצ“ט דווקא חפץ זה
הוא שהביא לצרות בצרורות במשפחתו של מלך פרס.
כתוצאה מהן הוא נאלץ לחפש לעצמו מלכה חדשה,
וחיפושים אלה נסתיימו בהכתרתה של אסתר.

43

מאת הזהב:
גמרא מדברת על כסף

 50התוועדויות תשמ“ח ח“א עמ‘ 190
אביו  -האדם העשיר והמשפיע ביותר באזור .שמו  -ישי -
אפילו נרמז בשירת משה בפרשה האחרונה של חמישה
חומשי תורה ,בראשי תיבות הביטוי »יחד שבטי ישראל«
)דב' ל«ג פס' ה'(.
משמעותו הנסתרת של רמז זה עוברת במסורת
משפחתית :אחד מבניו של ישי יאחד את כל שבטי
ישראל תחת שלטונו.

 43מסכת קידושין נט א

 51מגילת רות ד עם פירוש איבן עזרא

סיפור זה ,המסופר בדף נ“ט במסכת קידושין ,אירע,
כאשר רב גידל שקל אפשרות לרכוש לעצמו מגרש
קרקע .אבל רבי אבא ,שלא ידע על תכניותיו של רב
גידל ,הקדים אותו וקנה את המגרש לעצמו.

סבתא רבתא של דוד מצד אבא היא רות ,שהייתה
נסיכת מואב בלידתה .בשנת ב' תשפ«ע היא ויתרה על
כל זכויות היתר של בית המלוכה ועברה להתגורר בארץ
ישראל.

44

...אחד מאבותיו של דוד הוא נחשון בן עמינדב ..בשנת
אלפיים ארבע מאות ארבעים ושמונה הוא במלוא מובן
המילה מעביר מיליוני בני אדם בקרקעיתו של ים סוף.

בית דוד

 52בראשית פרק מד )פרשת ויגש( עם פירוש רש“י

 44ילקוט שמעוני שמואל א‘ פרק טז רמז קכד‘
שנת ב‘ תתנגד ..בית לחם  -עיר שדות החיטה הטובים
ביותר ואסכולת תלמוד התורה מאין כמותה.

34

שופט ניכר ובקיא בתורה ,הוא אחד ממנהיגי דורו.
סגולותיו הגלומות בו מתגלות בנסיבות חריגות.בשנת ב'
רל«ח הוא מסכן את חייו ,כדי לעזור לאחיו בנימין ,שהפך
לבן ערובה של המדינה המצרית.

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

מקורות נוספים

מקורות
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 12שנה לפני האירועים הללו

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 15

יהושע פרק ג
ט

ל-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל גּ ֹשׁוּ הֵ נָּה וְ ִשׁ ְמעוּ
הוֹשׁעַ אֶ ְ
ֻ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ

ת-דּ ְב ֵרי יְ הוָה אֱֹלהֵ יכֶ ם:
אֶ ִ

י

וְ ַהכֹּהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י ָהאָ רוֹן ַה ְבּ ִרית ִל ְפנֵי ָהעָ ם :טו

וּכבוֹא
ְ

הוֹשׁעַ ְבּז ֹאת
ֻ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ

ד-היּ ְַרדֵּ ן וְ ַרגְ לֵ י ַהכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י ָהאָ רוֹן
ַ
נ ְֹשׂאֵ י ָהאָ רוֹן עַ

יוֹרישׁ ִמ ְפּנֵיכֶ ם
ִ
הוֹרשׁ
ֵ
תֵּ ְדעוּן ִכּי אֵ ל ַחי ְבּ ִק ְר ְבּכֶ ם וְ

דוֹתיו כּ ֹל
ָ
ל-כּל-גְּ
ָ
נִ ְט ְבּלוּ ִבּ ְקצֵ ה ַה ָמּיִ ם וְ ַהיּ ְַר ֵדּן ָמלֵ א עַ

ת-ה ְפּ ִרזִּ י וְ אֶ ת-
ַ
ת-ה ִחוִּ י וְ אֶ
ַ
ת-ה ִח ִתּי וְ אֶ
ַ
ת-ה ְכּנַעֲ נִ י וְ אֶ
ַ
אֶ

יְ מֵ י קָ ִציר :טז ַויַּעַ ְמדוּ ַה ַמּיִ םַ -היּ ְֹר ִדים ִמ ְל ַמ ְע ָלה קָ מוּ

בוּסי :יא ִהנֵּה אֲ רוֹן ַה ְבּ ִרית אֲ דוֹן
ַהגִּ ְרגּ ִָשׁי וְ ָה ֱאמ ִֹרי וְ ַהיְ ִ

נֵד-אֶ ָחד ַה ְרחֵ ק ְמא ֹד )בֵ אָ ָדם( )מֵ אָ ָדם( ָה ִעיר אֲ ֶשׁר

וְ עַ ָתּה ְקחוּ ָלכֶ ם

ָם-המֶּ ַלח ַתּמּוּ
ִמ ַצּד ָצ ְר ָתן וְ ַהיּ ְֹר ִדים עַ ל יָם ָהעֲ ָר ָבה י ַ

ל-האָ ֶרץ עֹבֵ ר ִל ְפנֵיכֶ ם ַבּיּ ְַרדֵּ ן :יב
ָכּ ָ

ְשׁנֵי עָ ָשׂר ִאישׁ ִמ ִשּׁ ְבטֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאישׁ-אֶ ָחד ִאישׁ-אֶ ָחד

יג

נִ ְכ ָרתוּ וְ ָהעָ ם עָ ְברוּ ֶנגֶד יְ ִריחוֹ:

יז

ַויַּעַ ְמדוּ ַהכּ ֹהֲ נִ ים

נוֹח ַכּפּוֹת ַרגְ לֵ י ַהכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂאֵ י-
וְ ָהיָה ְכּ ַ

נ ְֹשׂאֵ י ָהאָ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָה בֶּ ָח ָר ָבה ְבּתוְֹך ַהיּ ְַרדֵּ ן ָהכֵ ן

ל-האָ ֶרץ ְבּמֵ י ַהיּ ְַרדֵּ ן מֵ י ַהיּ ְַרדֵּ ן
אֲ רוֹן יְ הוָה אֲ דוֹן ָכּ ָ

ל-הגּוֹי
ר-תּמּוּ ָכּ ַ
וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְֹב ִרים בֶּ ָח ָר ָבה עַ ד אֲ ֶשׁ ַ

יִ ָכּ ֵרתוּן ַה ַמּיִ ם ַהיּ ְֹר ִדים ִמ ְל ָמ ְע ָלה וְ יַעַ ְמדוּ נֵד אֶ ָחד:

ת-היּ ְַרדֵּ ן:
ַ
ַלעֲ ב ֹר אֶ

ַל ָשּׁבֶ ט:

יד

ת-היּ ְַרדֵּ ן
ַ
יהם ַלעֲ ב ֹר אֶ
וַיְ ִהי ִבּנְ ס ֹעַ ָהעָ ם מֵ אָ הֳ לֵ ֶ

רד"ק
)ט( גשו הנה –
הקריבם והקהילם לפני הארון במקום שהיה
שם יהושע ,והשמיעם את דברי ה'.

)י( בזאת תדעון –
טעמו לפניו ,שהארון יעבור לפניהם ויכרתו
מי הירדן ובאות הגדול הזה ידעון כי האל
יתברך בקרבם ויוריש הגוים מלפניהם.
ובדרש :כי טעמו למה שאמר :גשו הנה –
הכניסם כולם בין שני בדי הארון וזה א' מן
המקומות שהחזיק המועט את המרובה,
ואמר להם :בזאת תדעון –בזאת הפליאה
שאתם רואים שכולכם מצומצמין בין בדי
הארון וזה הדרש רחוק ,כי אילו היה זה
הפלא היה נזכר בכתוב.

36

)יא( הנה ארון הברית אדון כל
הארץ –
חסר וארון ,שזכר עומד במקום שנים
ופירושו :ארון אדון כל הארץ.
או חסר ברית ,שהרי זכר הברית ופירוש
ברית אדון כל הארץ .ויש מי שפירש :כי על
הארון הוא אומר :אדון כל הארץ ,לפי ששכן
שם הכבוד .וכן נקרא שם ,כי שם ה' צבאות
עליו וכן קראו שם הארון ה' כשהיו אומרין
בנוסעו :קומה ה' ושובה ה' בנוחו .וכן אמר:
עלה אלוהים בתרועה אמר על הארון.
ואמר :אדון כל הארץ –
כי על ידי הארון הראה האל יתברך שהוא
אדון כל הארץ והפך הטבעים כרצונו ,כי
המים טבען להיות נגרים ועמדו נד אחד.

)יב( ועתה קחו לכם –
ולא אמר להם מה יעשו ,אלא הכין אותם
טרם שיעברו ואחר שעברו העם ,אמר להם
שירימו איש אבנו.

)יג( ויעמדו נד אחד –
פירש שלא יתפשטו הנה והנה בהסרתם ולא
ישטפו אותם המקומות ,אבל יעמדו נד אחד,
כמו שירדו המים כן יעמדו אלה על אלה ולא
יתפשטו ולא יצאו מגדות הירדן.

)יד( הארון הברית –
הברית חסר ופירש הארון ,ארון הברית.

)טו( על כל גדותיו –

קרבות דוד

תנ"ך

מקורות
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רד"ק

)המשך מעמ' (36
על כל שפתיו מפה ומפה.
כל ימי קציר –
כלומר אף על פי שהיו ימי קציר היה מלא
על כל גדותיו ,ובניסן עברו בעשור לחדש
שהם ימי קציר .או פירושו :כי כן מנהגו
להיות מלא ימי הקציר.
ואמר :והירדן היה מלא כמשפטו ,להיות
מלא כל ימי קציר ,כי בהחל ימי החום
יתפשר השלג אשר בהרים וימלאו הנהרות.
וכן בדברי הימים כשעברו בני גד לדוד
לעזרו ,אלה הם אשר עברו את הירדן בחדש
הראשון והוא ממלא על כל גדותיו.

קרבות דוד

…ЗА 12 ЛЕТ ДО ЭТОГО

)טז( הרחק מאד באדם העיר –

ומה שכתוב :באדם וקרי מאדם הכתוב אומר,

העיר הקרובה שם במקום שעברו היה שמה
אדם ,ומה שאמר הרחק מאד ,להודיע כי
לא נתפשטו המים היורדים אלא קמו זה
על זה נד אחד רחוקים מן העיר ,כמו שהיו
מתחילה.
והיורדים –
פירוש והמים היורדים אשר מתחת מקום
הכריתה ירדו אל הים כמנהג הנחלים ,וקודם
שעברו תמו אותם המים התחתונים כי הלכו
כולם לים ,והעם עברו ביבשה בריוח כי לא
היו מים אלא למעלה מהם שקמו נד אחד.

כי לולי שקמו המים נד אחד והיו מתפשטין
היו נכנסים באדם העיר ושוטפין העיר ,אף
על פי שהיתה רחוקה כל כך היו המים רבים,
אבל עתה שקמו נד אחד רחקו מאדם העיר
מאד ,כמו שהיה הירדן רחוק מהעיר.

)יז( בתוך הירדן הכן –
מקור ,ר"ל מוכנים ומתוקנים .כתרגומו:
מתקניא וכן ממצב רגלי הכהנים הכין,
ממקום שיהיו מוכנים ומתוקנים בו.

37
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 15

יהושע פרק ו
יב

הוֹשׁעַ ַבּבּ ֹקֶ ר וַיִּ ְשׂאוּ ַהכּ ֹהֲ נִ ים אֶ ת-אֲ רוֹן
ֻ
ַויּ ְַשׁכֵּ ם יְ

יְ הוָה:

יג

ת-ה ִעיר :יז
ָ
ָה ִריעוּ ִכּי-נ ַָתן יְ הוָה ָלכֶ ם אֶ

וְ ָהיְ ָתה ָה ִעיר

שׁוֹפרוֹת
ְ
וְ ִשׁ ְבעָ ה ַהכּ ֹהֲ נִ ים נ ְֹשׂ ִאיםִ -שׁ ְבעָ ה

ר-בּהּ ַליהוָֹה ַרקָ -ר ָחב ַהזּוֹנָה
חֵ ֶרם ִהיא וְ כָ ל-אֲ ֶשׁ ָ

ַהיּ ְֹב ִלים ִל ְפנֵי אֲ רוֹן יְ הוָה ה ְֹל ִכים ָהלוְֹך וְ ָת ְקעוּ

ִתּ ְחיֶה ִהיא וְ כָ ל-אֲ ֶשׁר ִא ָתּהּ ַבּ ַבּיִ ת ִכּי ֶה ְח ְבּאַ ָתה אֶ ת-

יח

ֵיהם וְ ַה ְמאַ סֵּ ף ה ֹלֵ ְך
ַבּשּׁוֹפָ רוֹת וְ הֶ ָחלוּץ ה ֹלֵ ְך ִל ְפנ ֶ

ַה ַמּ ְלאָ ִכים אֲ ֶשׁר ָשׁ ָל ְחנוּ:

)הלוְֹך( וְ ָתקוֹעַ ַבּשּׁוֹפָ רוֹת:
)הוֹלְך( ָ
אַ חֲ ֵרי אֲ רוֹן יְ הוָה ָ

ן-החֵ ֶרם וְ ַשׂ ְמתֶּ ם אֶ ת-
וּלקַ ְחתֶּ ם ִמ ַ
ן-תּחֲ ִרימוּ ְ
ַהחֵ ֶרם פֶּ ַ

יד

ָשׁבוּ
ת-ה ִעיר ַבּיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י פַּ עַ ם אַ ַחת ַויּ ֻ
ָ
ַו ָיּס ֹבּוּ אֶ

ַה ַמּחֲ נֶה כֹּה עָ שׂוּ ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים :טו

יעי
וַיְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

וְ ַרק-אַ תֶּ ם ִשׁ ְמרוּ ִמן-

ַמחֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל ְלחֵ ֶרם וַעֲ כַ ְרתֶּ ם אוֹתוֹ :יט

וְ כ ֹל כֶּ סֶ ף

אוֹצר
ַ
וּב ְרזֶל ק ֶֹדשׁ הוּא ַליהוָֹה
חשׁת ַ
וּכלֵ י נְ ֶ
וְ ז ָָהב ְ

כ

ָרע ָהעָ ם וַיִּ ְת ְקעוּ ַבּשּׁוֹפָ רוֹת וַיְ ִהי-
ַויּ ַ

ת-ה ִעיר
ָ
)כּעֲ לוֹת( ַה ַשּׁ ַחר ַו ָיּס ֹבּוּ אֶ
)בּעֲ לוֹת( ַ
ַויּ ְַשׁ ִכּמוּ ַ

יְ הוָה יָבוֹא:

ַכּ ִמּ ְשׁפָּ ט ַהזֶּה ֶשׁ ַבע ְפּעָ ִמים ַרק ַבּיּוֹם ַההוּא סָ ְבבוּ

ִכ ְשׁמ ֹעַ ָהעָ ם אֶ ת-קוֹל ַהשּׁוֹפָ ר ַויּ ִָריעוּ ָהעָ ם ְתּרוּעָ ה

יעית
וַיְ ִהי ַבּפַּ עַ ם ַה ְשּׁ ִב ִ

ירה
יה ַויַּעַ ל ָהעָ ם ָה ִע ָ
חוֹמה ַתּ ְחתֶּ ָ
דוֹלה ו ִַתּפּ ֹל ַה ָ
ָ
גְ

ת-ה ִעיר ֶשׁ ַבע ְפּעָ ִמים:
ָ
אֶ

טז

ל-העָ ם
ָ
הוֹשׁעַ אֶ
ֻ
ָתּ ְקעוּ ַהכּ ֹהֲ נִ ים ַבּשּׁוֹפָ רוֹת ַויּ ֹאמֶ ר יְ

ת-ה ִעיר:
ָ
ִאישׁ נֶגְ דּוֹ וַיִּ ְל ְכּדוּ אֶ

רד"ק
)יג( הולך ותקוע –

כתיב הולך ,ר"ל ,שכמו שהיה המאסף הולך
כן היו הכהנים תוקעים ,וקרי הלוך שהוא
מקור והפירוש אחד.

)טו( וישכימו בעלות השחר –

כתיב בבי"ת וקרי בכ"ף.
כמשפט הזה שבע פעמים –
כמשפט הזה שעשו בששת הימים והיו שבע
פעמים עם ההקפה הראשונה הזאת של יום
השביעי ,רק ביום ההוא עשו יותר הקפות כי
הקיפו העיר שבע פעמים.

)יז( והיתה העיר חרם היא וכל אשר
בה –
היא שלא תבנה עוד וכל אשר בה שלא
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יהנה אדם מכל אשר בה .ונראה כי הקב"ה
אמר לו כן ,כי יהושע לא אמר דבר כזה
מלבו ואף על פי שלא זכר זה הכתוב ,ימצאו
כמוהו רבים .ורז"ל אמרו :כי יהושע אמר
דבר זה מרצונו ולא אמר לו הקב"ה ,אמר
יהושע :יריחו כבושה תחלה לארץ ישראל
נוציאנה תרומה ,כאשה הזאת שמפרשת
חלתה מתחלת עיסתה .ועוד אמר יהושע:
בשבת לכדנו יריחו ושבת קדש ,שנאמר:
כי קדש היא לכם ,כל מה שכבשנו בה
יהיה קדש ,שנאמר :קדש לה' אוצר ה' יבא
ואף על פי כן הקב"ה הסכים על ידו .ומניין
שהקב"ה הסכים על ידו? שנאמר :חטא
ישראל וגם עברו את בריתי והיה זה אחד
מג' שגזרו בית דין שלמטה והסכים הקב"ה
עמהם.

כי החבאתה –
בשני סימני נקבה כמו ישועתה עזרתה וכל
כפל לחזק הענין כמו שפירשנו בספר מכלל
והכפל הנה ,לפי שהחביאה אותם יפה.

)יח( שמרו מן החרם –
שמרו עצמכם ושמרו איש את אחיו ומפני
זה אמר :חטא ישראל ,מפני שלא נתנו
עיניהם שלא יקח אדם משלל העיר דבר.
פן תחרימו –
פירושו :ולקחתם מן החרם.

)יט( אוצר ה' יבא –
באהל מועד שהיה שם הקדש משלל מדין,
הזהב שנתנו שרי האלפים והמאות.

קרבות דוד
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ת-מחֲ נֵיהֶ ם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַויֵּאָ ְספוּ
ַ
ַויַּאַ ְספוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים אֶ

ִמ ַמּחֲ נוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים גּ ְָליָת ְשׁמוֹ ִמגָּת גּ ְָבהוֹ ֵשׁשׁ אַ מּוֹת

יהוּדה ַויַּחֲ נוּ בֵּ ין-שׂוֹכ ֹה וּבֵ ין-עֲ זֵקָ ה
ָ
שׂוֹכ ֹה אֲ ֶשׁר ִל

חשׁת עַ ל-ר ֹאשׁוֹ וְ ִשׁ ְריוֹן קַ ְשׂקַ ִשּׂים הוּא
כוֹבע נְ ֶ
ָוז ֶָרת :ה וְ ַ

וְ ָשׁאוּל וְ ִאישׁ-יִ ְשׂ ָראֵ ל נֶאֶ ְספוּ ַויַּחֲ נוּ

וּמ ְשׁקַ ל ַה ִשּׁ ְריוֹן חֲ מֵ ֶשׁת-אֲ ָל ִפים ְשׁקָ ִלים נְ ח ֶֹשׁת:
ָלבוּשׁ ִ

ְבּעֵ מֶ ק ָהאֵ ָלה ַויַּעַ ְרכוּ ִמ ְל ָח ָמה ִל ְק ַראת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:

ו
ז )וְ חֵ ץ( )וְ עֵ ץ( חֲ נִ יתוֹ ִכּ ְמנוֹר א ְֹרגִ ים וְ ַלהֶ בֶ ת חֲ נִ יתוֹ

ְבּאֶ פֶ ס ַדּ ִמּים:

ג

ב

ל-ה ָהר ִמזֶּה וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְֹמ ִדים
ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ע ְֹמ ִדים אֶ
ְ

ל-ה ָהר ִמזֶּה וְ ַהגַּיְ א בֵּ ינֵיהֶ ם:
ָ
אֶ

ד

ישׁ-הבֵּ נַיִ ם
ַ
ַויֵּצֵ א ִא

ל-רגְ ָליו וְ ִכידוֹן נְ ח ֶֹשׁת בֵּ ין ְכּתֵ פָ יו:
ַ
וּמ ְצ ַחת נְ ח ֶֹשׁת עַ
ִ

ֵשׁשׁ-מֵ אוֹת ְשׁקָ ִלים ַבּ ְרזֶל וְ נ ֵֹשׂא ַה ִצּנָּה ה ֹלֵ ְך ְלפָ נָיו:

רד"ק
)א( באפס דמים –

המ"ם דגושה והוא שם מקום .ובדברי הימים
בפס דמים נזכר במלחמת דוד .ובדרש ,רבי
יוחנן אמר :בחלק סמקתא .ור' שמואל בר
נחמן אמר :שמשם פסקו דמים לישראל.

)ג( עומדים אל ההר מזה –

וכבר אמר :ויחנו בעמק האלה כל המחנה
חנו בעמק האלה ועורכי המלחמה עלו אל
ההר לקראת פלשתים.

)ד( ויצא איש הבנים –

לפי שהיה יוצא יום יום בין שתי המערכות
נקרא איש הבנים ,ויש בו דרש ועוד נכתבנו.
ויונתן תירגם :ונפק גברא מביניהון.

)ה( וכובע נחשת –

מלעיל וכן וקובע ישועה בראשו .ותרגום:
מגבעות קובעין ,והוא אחד בכ"ף ובקו"ף,
ותרגומו :קולסא ,ודומה לו בדברי רבותינו
ז"ל :גדי מקולס נקרא כן ,לפי כשהיו צולין
הפסח היו תולין בני מעיו חוצה לו למעלה
מראשו ונראה ככובע על הראש.

קרבות דוד

ושריון קשקשים –
תרגם יונתן :ושריון גלכין בכ"ף .ויש נוסחאות
כתוב בביונתן תרגם והוא קלפין ,שתרגום:
קשקשת ,ובדברי רבותנו ז"ל :לובשי שריון
קליפה ופירש כי כל טבעת וטבעת של שריון
תלויה כמין קשקשת לסתום נקב הטבעות
כדי שלא יבא חץ בתוך הטבעת.
שקלים נחשת –
שקלי נחושת כמו :סיגים כסף.

)ו( ומצחת נחשת –

תרגם יונתן :וטרקלין דנחש ,פירש טס של
נחושת תלויה על רגליו לכסותם והוא שם
מושאל מן מצח ,כי כן נושאות הנערות טס
הזהב או כסף על מצחם ואותו נקרא מצחה,
על דרך האמת.
וכידון נחשת –
תרגם יונתן :ומסחפא דנחשא נפיק מן
קולסא ומטל בין כתפוהי ,ותרגום :נטה
בכידון ברומחא ,נראה כי זה אשר היה בין
כתפי גלית היה בדמות רומח ,אבל הייתה לו
תכונה אחרת במקצת והיה דבק עם הכובע
ויורד בין כתפו עד למטה ולפי הפסוק

הכתוב למטה ,שאמר לו דוד לגלית אתה
בא אלי בחרב ובחנית ובכידון ,נראה כי
כידון זהו רומח ,כמו נטה בכידון הוא עשוי
להכות בו לא להגן והיה נותן אותו בין שתי
כתפיו ,לפי שבשתי ידיו היו כלי המלחמה,
בימינו החנית וכלי אחר בשמאלו ואם זה
לא נזכר וזה היה לו בין כתפיו לאחוז בידו,
אחר שיטיל החנית לבעל מלחמתו.

)ז( כמנור אורגים –
תרגם יונתן :כאכסן דגרדאין ,והוא יתד
האורג.
שקלים ברזל –
כמו שקלי ברזל ,וכן סיגים כסף ומה שאמר
למעלה שקלים נחשת והנה אמר שקלים
ברזל ,לפי שלכל המתכות יש שקלים
מיוחדים וכאשר שוקלים הזהב שוקלים
בשקלים המיוחדים לזהב וכן לכסף וכן
לנחשת וכן לברזל ולהבת חניתו הייתה
ברזל ,לפיכך זכר בה שקלי ברזל.
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ר-שׁמוּאֵ ל ְלכָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויֵּצֵ א יִ ְשׂ ָראֵ -ל
וַיְ ִהי ְד ַב ְ

ֹאמרוּ אוֹי ָלנוּ ִכּי
ל-ה ַמּחֲ נֶה ַויּ ְ
ַ
ֱֹלהים אֶ
ִכּי אָ ְמרוּ ָבּא א ִ

ל-האֶ בֶ ן
ָ
עַ

ל ֹא ָהיְ ָתה ָכּז ֹאת אֶ ְתמוֹל ִשׁ ְלשׁ ֹם :ח אוֹי ָלנוּ ִמי י ִַצּילֵ נוּ

ַויַּעַ ְרכוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים

ֱֹלהים
ירים ָהאֵ לֶּ ה אֵ לֶּ ה ֵהם ָהא ִ
ֱֹלהים ָהאַ ִדּ ִ
ִמיַּד ָהא ִ

ִל ְק ַראת

ְפּ ִל ְשׁ ִתּים

ַל ִמּ ְל ָח ָמה

וּפ ִל ְשׁ ִתּים ָחנוּ ַבאֲ פֵ ק:
ָהעֶ זֶר ְ

ַויַּחֲ נוּ

ב

ִל ְק ַראת יִ ְשׂ ָראֵ ל ו ִַתּטּשׁ ַה ִמּ ְל ָח ָמה וַיִּ ָנּגֶף יִ ְשׂ ָראֵ ל

ל-מ ָכּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר :ט
ַ
ת-מ ְצ ַריִ ם ְבּכָ
ַה ַמּ ִכּים אֶ ִ

ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַויַּכּוּ ַב ַמּעֲ ָרכָ ה ַבּ ָשּׂ ֶדה ְכּאַ ְר ַבּעַ ת

וִ ְהיוּ ַלאֲ נ ִָשׁים ְפּ ִל ְשׁ ִתּים פֶּ ן ַתּעַ ְבדוּ ָל ִע ְב ִרים ַכּאֲ ֶשׁר

אֲ ָל ִפים ִאישׁ :ג

ֹאמרוּ זִ ְקנֵי
ל-ה ַמּחֲ נֶה ַויּ ְ
ַ
ַו ָיּב ֹא ָהעָ ם אֶ

עָ ְבדוּ ָלכֶ ם וִ ְהיִ יתֶ ם ַלאֲ נ ִָשׁים וְ נִ ְל ַח ְמתֶּ ם:

ִה ְת ַחזְּ קוּ

י

וַיִּ ָלּחֲ מוּ

יִ ְשׂ ָראֵ ל ָל ָמּה נְ גָפָ נוּ יְ הוָֹה ַהיּוֹם ִל ְפנֵי ְפ ִל ְשׁ ִתּים נִ ְק ָחה

ְפ ִל ְשׁ ִתּים וַיִּ ָנּגֶף יִ ְשׂ ָראֵ ל ַו ָיּנֻסוּ ִאישׁ ְלא ָֹה ָליו ו ְַתּ ִהי

אֵ לֵ ינוּ ִמ ִשֹּׁלה אֶ ת-אֲ רוֹן ְבּ ִרית יְ הוָֹה וְ ָיב ֹא ְב ִק ְרבֵּ נוּ

ֹלשׁים אֶ לֶ ף
דוֹלה ְמא ֹד וַיִּ פּ ֹל ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ְשׁ ִ
ָ
ַה ַמּ ָכּה גְּ

וְ י ִֹשׁיעֵ נוּ ִמ ַכּף א ֹיְ בֵ ינוּ:

ד

וַיִּ ְשׁ ַלח ָהעָ ם ִשֹׁלה וַיִּ ְשׂאוּ

ַרגְ ִלי:

יא

וּשׁנֵי ְבנֵי-עֵ ִלי מֵ תוּ
ֱֹלהים נִ ְלקָ ח ְ
וַאֲ רוֹן א ִ

ישׁב ַה ְכּרֻ ִבים
ִמ ָשּׁם אֵ ת אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת ֵ

ָח ְפנִ י ִוּפינְ ָחס :יב

ֱֹלהים ָח ְפנִ י
וְ ָשׁם ְשׁנֵי ְבנֵי-עֵ ִלי ִעם-אֲ רוֹן ְבּ ִרית ָהא ִ

וּמ ָדּיו ְקרֻ ִעים וַאֲ ָד ָמה עַ ל-ר ֹאשׁוֹ:
ִשֹׁלה ַבּיּוֹם ַההוּא ַ

ל-ה ַמּחֲ נֶה
ַ
וַיְ ִהי ְכּבוֹא אֲ רוֹן ְבּ ִרית-יְ הוָֹה אֶ

ל-ה ִכּסֵּ א )יַך( )יַד( דֶּ ֶרְך
ַ
ישׁב עַ
יג ַויָּבוֹא וְ ִהנֵּה עֵ ִלי ֵ

דוֹלה וַתֵּ ה ֹם ָהאָ ֶרץ:
ָ
ַויּ ִָרעוּ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְתּרוּעָ ה גְ

ֱֹלהים וְ ָה ִאישׁ
י-היָה ִלבּוֹ ָח ֵרד עַ ל אֲ רוֹן ָהא ִ
ְמ ַצפֶּ ה ִכּ ָ

ִוּפינְ ָחס :ה
ו

ֹאמרוּ מֶ ה
וַיִּ ְשׁ ְמעוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים אֶ ת-קוֹל ַה ְתּרוּעָ ה ַויּ ְ

דוֹלה ַהזּ ֹאת ְבּ ַמחֲ נֵה ָה ִע ְב ִרים ַויּ ְֵדעוּ
ָ
קוֹל ַה ְתּרוּעָ ה ַהגְּ
ל-ה ַמּחֲ נֶה:
ַ
ִכּי אֲ רוֹן יְ הוָֹה ָבּא אֶ

ז

וַיִּ ְראוּ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים

ישׁ-בּנְ י ִָמן מֵ ַה ַמּעֲ ָרכָ ה ַו ָיּב ֹא
ִ
ָרץ ִא
ַויּ ָ

ל-ה ִעיר :יד
ָבּא ְל ַהגִּ יד ָבּ ִעיר ו ִַתּזְ עַ ק ָכּ ָ

וַיִּ ְשׁ ַמע עֵ ִלי

אֶ ת-קוֹל ַה ְצּעָ קָ ה ַויּ ֹאמֶ ר מֶ ה קוֹל הֶ ָהמוֹן ַהזֶּה וְ ָה ִאישׁ
ִמ ַהר ַו ָיּב ֹא ַו ַיּגֵּד ְלעֵ ִלי:


)א( ויהי דבר שמואל לכל ישראל –
נהיה הדבר שנאמר לשמואל ,ובא לכל
ישראל ,והאיך היה הפורענות ,ויצא ישראל
לקראת פלשתים למלחמה:
האבן העזר –
עדיין לא היה כן שמה ,כי בימי שמואל
נקראת כן )לקמן ז יב( ,וכאן קרא על שם
סופה:

)ב( ותטש המלחמה –
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ותתפשט המלחמה ,כמו )לקמן ל טז( :והנם
נטושים על פני הארץ ,וכן )שופטים טו ט(:
וינטשו בלחי:

האלהים המכים את מצרים בכל מכה ,כל
מכות שהיו לו ,על המצרים הביאם ,אין לו
עוד מכה מעתה:

)ח( בכל מכה במדבר –

)יב( איש בנימן –

על ים סוף .ויונתן תרגם :ולעמיה עבד
פרישן במדברא .ובספרי שנינו :שהפרשה
הזו עירוב דברים ,מי שאמר זה לא אמר זה,
כשרין שבהם אמרו :מי יצילנו מיד האלהים
האדירים האלה ,והרשעים אמרו :אלה הם

זה היה שאול ,שחטף את הלוחות מיד גלית
וברח לו:

)יג( יד דרך מצפה –
אצל יד הדרך היה מצפה:

קרבות דוד
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אסתר פרק א
א

וַיְ ִהי ִבּימֵ י אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ַהמּ ֹלֵ ְך מֵ ה ֹדּוּ

ַהמֶּ לֶ ְך ַלחֲ כָ ִמים י ְֹדעֵ י ָה ִע ִתּים ִכּי-כֵ ן ְדּ ַבר ַהמֶּ לֶ ְך

יד

וְ ַהקָּ ר ֹב אֵ ָליו ַכּ ְר ְשׁנָא

וְ עַ ד-כּוּשׁ ֶשׁ ַבע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָ ה ְמ ִדינָה :ב ַבּיּ ִָמים ָההֵ ם

ִל ְפנֵי ָכּל-י ְֹדעֵ י ָדּת ו ִָדין:

ְכּ ֶשׁבֶ ת ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ עַ ל ִכּסֵּ א ַמ ְלכוּתוֹ אֲ ֶשׁר

ֵשׁ ָתר אַ ְד ָמ ָתא ַת ְר ִשׁישׁ מֶ ֶרס ַמ ְר ְסנָא ְממוּכָ ן ִשׁ ְבעַ ת

ִבּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ ְל ָמ ְלכוֹ עָ ָשׂה ִמ ְשׁתֶּ ה

וּמ ַדי ר ֹאֵ י ְפּנֵי ַהמֶּ לֶ ְך ַהיּ ְֹשׁ ִבים ִראשֹׁנָה
ָשׂ ֵרי פָּ ַרס ָ

ירה :ג
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ְבּ ַ

טו

וּמ ַדי ַהפַּ ְר ְתּ ִמים וְ ָשׂ ֵרי
ל-שׂ ָריו וַעֲ ָב ָדיו חֵ יל פָּ ַרס ָ
ָ
ְלכָ

ַבּ ַמּ ְלכוּת:

ַה ְמּ ִדינוֹת ְלפָ נָיו :ד ְבּ ַה ְרא ֹתוֹ אֶ ת-ע ֶֹשׁר ְכּבוֹד ַמ ְלכוּתוֹ

ת-מאֲ ַמר ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ ְבּיַד
ַ
אֲ ֶשׁר ל ֹא-עָ ְשׂ ָתה אֶ

וּמאַ ת
דוּלּתוֹ י ִָמים ַר ִבּים ְשׁמוֹנִ ים ְ
ָ
וְ אֶ ת-יְ קָ ר ִתּ ְפאֶ ֶרת גְּ

ַה ָסּ ִר ִיסים :טז

יוֹם :ה

ה-לּעֲ שׂוֹת ַבּ ַמּ ְל ָכּה ו ְַשׁ ִתּי עַ ל
ְכּ ָדת ַמ ַ

)מומֻ כָ ן( ְממוּכָ ן[ ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך
ַויּ ֹאמֶ ר ְ

וּב ְמלוֹאת ַהיּ ִָמים ָהאֵ לֶּ ה עָ ָשׂה ַהמֶּ לֶ ְך ְלכָ ל-
ִ

ל-המֶּ לֶ ְך ְל ַבדּוֹ עָ וְ ָתה ו ְַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה
ַ
וְ ַה ָשּׂ ִֹרים ל ֹא עַ

ירה ְל ִמגָּדוֹל וְ עַ ד-
שׁוּשׁן ַה ִבּ ָ
ָהעָ ם ַהנִּ ְמ ְצ ִאיםְ -בּ ַ

ל-העַ ִמּים אֲ ֶשׁר ְבּכָ ל-
ל-כּ ָ
ָ
ל-ה ָשּׂ ִֹרים וְ עַ
ל-כּ ַ
ָ
ִכּי עַ

יתן ַהמֶּ לֶ ְך:
קָ ָטן ִמ ְשׁתֶּ ה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ַבּחֲ ַצר גִּ נַּת ִבּ ַ

ְמ ִדינוֹת ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ :יז

ו

ר-ה ַמּ ְל ָכּה
ִכּי-יֵצֵ א ְד ַב ַ

ָמן
וּתכֵ לֶ ת אָ חוּז ְבּ ַח ְבלֵ י-בוּץ וְ אַ ְרגּ ָ
חוּר ַכּ ְרפַּ ס ְ

ֵיהן ְבּאָ ְמ ָרם
יהן ְבּעֵ ינ ֶ
ל-הנּ ִָשׁים ְל ַה ְבזוֹת ַבּ ְעלֵּ ֶ
ל-כּ ַ
ָ
עַ

מּוּדי ֵשׁשׁ ִמטּוֹת ז ָָהב וָכֶ סֶ ף עַ ל
ֵ
עַ ל-גְּ ִלילֵ י כֶ סֶ ף וְ עַ

ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ אָ ַמר ְל ָה ִביא אֶ ת-ו ְַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה

יח

ָשׁשׁ וְ ַדר וְ ס ָֹח ֶרת :ז וְ ַה ְשׁקוֹת ִבּ ְכלֵ י ז ָָהב
ִר ְצפַ ת ַבּ ַהט-ו ֵ

ֹא-באָ ה:
ְלפָ נָיו וְ ל ָ

וְ כֵ ִלים ִמכֵּ ִלים שׁוֹנִ ים וְ יֵין ַמ ְלכוּת ָרב ְכּיַד ַהמֶּ לֶ ְך:

ת-דּ ַבר ַה ַמּ ְל ָכּה ְלכ ֹל ָשׂ ֵרי
ְ
ס-וּמ ַדי אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אֶ
ָ
פָּ ַר

וְ ַה ְשּׁ ִתיָּה כַ ָדּת אֵ ין אֹנֵס ִכּי-כֵ ן יִ ַסּד ַהמֶּ לֶ ְך עַ ל

ל-המֶּ לֶ ְך טוֹב יֵצֵ א
ַ
וּכ ַדי ִבּזָּיוֹן וָקָ צֶ ף :יט ִאם-עַ
ַהמֶּ לֶ ְך ְ

גַּם ו ְַשׁ ִתּי

ס-וּמ ַדי וְ ל ֹא
ָ
ר-מ ְלכוּת ִמ ְלּפָ נָיו וְ יִ ָכּתֵ ב ְבּ ָדתֵ י פָ ַר
ְד ַב ַ

ַה ַמּ ְל ָכּה עָ ְשׂ ָתה ִמ ְשׁתֵּ ה נ ִָשׁים בֵּ ית ַה ַמּ ְלכוּת אֲ ֶשׁר

ֹא-תבוֹא ו ְַשׁ ִתּי ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ
יַעֲ בוֹר אֲ ֶשׁר ל ָ

ב-המֶּ לֶ ְך
ַ
יעי ְכּטוֹב לֵ
ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ

טּוֹבה ִממֶּ נָּה:
עוּתהּ ַה ָ
כוּתהּ יִ תֵּ ן ַהמֶּ לֶ ְך ִל ְר ָ
וּמ ְל ָ
ַ

ח

ל-רב בֵּ יתוֹ ַלעֲ שׂוֹת ִכּ ְרצוֹן ִאישׁ-ו ִָאישׁ :ט
ָכּ ַ
ַלמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ :י

ֹאמ ְרנָה ָשׂרוֹת
וְ ַהיּוֹם ַהזֶּה תּ ַ

הוּמן ִבּזְּ ָתא ַח ְרבוֹנָא ִבּגְ ָתא וַאֲ ַבגְ ָתא
ַבּיָּיִ ן אָ ַמר ִל ְמ ָ

כ

ת-פּנֵי
יסים ַה ְמ ָשׁ ְר ִתים אֶ ְ
ז ֵַתר וְ כַ ְר ַכּס ִשׁ ְבעַ ת ַה ָסּ ִר ִ

יהן
ל-הנּ ִָשׁים יִ ְתּנוּ יְ קָ ר ְל ַב ְעלֵ ֶ
ַ
ִכּי ַר ָבּה ִהיא וְ כָ

ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ:

יא

ְל ָה ִביא אֶ ת-ו ְַשׁ ִתּי ַה ַמּ ְל ָכּה

ִל ְפנֵי ַהמֶּ לֶ ְך ְבּכֶ תֶ ר ַמ ְלכוּת ְל ַה ְראוֹת ָהעַ ִמּים וְ ַה ָשּׂ ִֹרים

י-טוֹבת ַמ ְראֶ ה ִהיא :יב
ַ
אֶ ת-י ְָפיָהּ ִכּ

ל-מ ְלכוּתוֹ
ַ
וְ נִ ְשׁ ַמעִ -פּ ְתגָם ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ֶשׁר-יַעֲ ֶשׂה ְבּכָ

ְל ִמגָּדוֹל וְ עַ ד-קָ ָטן :כא

יטב ַה ָדּ ָבר ְבּעֵ ינֵי ַהמֶּ לֶ ְך
וַיִּ ַ

וְ ַה ָשּׂ ִֹרים ַויַּעַ שׂ ַהמֶּ לֶ ְך ִכּ ְד ַבר ְממוּכָ ן:

כב

וַיִּ ְשׁ ַלח

ו ְַתּ ָמאֵ ן ַה ַמּ ְל ָכּה

וּמ ִדינָה
ל-מ ִדינָה ְ
ל-מ ִדינוֹת ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ְ
ל-כּ ְ
ָ
ְספָ ִרים אֶ

יסים
ו ְַשׁ ִתּי ָלבוֹא ִבּ ְד ַבר ַהמֶּ לֶ ְך אֲ ֶשׁר ְבּיַד ַה ָסּ ִר ִ

ל-אישׁ שׂ ֵֹרר
ִכּ ְכ ָת ָבהּ וְ אֶ ל-עַ ם וָעָ ם ִכּ ְלשׁוֹנוֹ ִל ְהיוֹת ָכּ ִ

וַיִּ ְקצ ֹף ַהמֶּ לֶ ְך ְמא ֹד וַחֲ ָמתוֹ ָבּעֲ ָרה בוֹ:

קרבות דוד

יג

ַויּ ֹאמֶ ר

וּמ ַדבֵּ ר ִכּ ְלשׁוֹן עַ מּוֹ:
ְבּבֵ יתוֹ ְ
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)א( ויהי בימי אחשורוש –

מלך פרס היה שמלך תחת כורש לסוף
שבעים שנה של גלות בבל:
הוא אחשורוש –
הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו:
המלך –
שמלך מעצמו ולא היה מזרע המלוכה:
מהדו ועד כוש וגו' –
המולך על מאה ועשרים ושבע מדינות כמו
שמולך מהדו ועד כוש שעומדים זה אצל
זה וכן )מלכים א ד( כי הוא רודה בכל עבר
הנהר מתפסח ועד עזה שהיה רודה בכל עבר
הנהר כמו שהוא רודה מתפסח עד עזה:

)ב( כשבת המלך אחשורוש וגו' –

כשנתקיים המלכות בידו ורבותינו פירשוהו
בעניין אחר במסכת מגילה:

)ג( הפרתמים –

שלטונים בלשון פרס:

)ד( ימים רבים –
עשה להם משתה:

)ה( גנת –

מקום זרעוני ירקות:
ביתן –
נטוע באילנות:

)ו( חור כרפס ותכלת –

מיני בגדים צבעונים פירס להם למצעות:
אחוז בחבלי בוץ וארגמן –
מרוקמים בפתילי בוץ וארגמן אותן פרס
להם על גלילי כסף ועל עמודי שש:
מטות זהב וכסף –
ערך לישב עליהם לסעודה:
על רצפת –
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קרקעות של בהט ושש וגו' מיני אבנים
טובות פירשו רבותינו ,ולפי משמעות
המקרא כך שמם:

)ז( והשקות בכלי זהב –

כמו ולהשקות:
שונים –
משונים זה מזה וכן ודתיהם שונות ,ורבותינו
דרשו מה שדרשו:
ויין מלכות רב –
הרבה ,ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל
אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו:

)ח( כדת –

לפי שיש סעודות שכופין את המסובין
לשתות כלי גדול ויש שאינו יכול לשתותו כי
אם בקושי אבל כאן אין אונס:
יסד –
לשון יסוד כלומר כן תקן וצוה:
על כל רב ביתו –
על כל שרי הסעודה שר האופים ושר
הטבחים ושר המשקים:
לעשות כרצון איש ואיש –
לכל אחד רצונו:

)י( ביום השביעי –
רבותינו אמרו שבת היה:

)יב( ותמאן המלכה ושתי –

כי כן מנהג המלך בכל משפט לשום את
הדבר לפני כל יודעי דת ודין:

)יד( והקרב אליו –

לערוך דבריו לפניהם ] אלו הם כרשנא שתר
וגו':

)טו( כדת מה לעשות –

מוסב על ויאמר המלך לחכמים:

)טז( עותה –
לשון עון:

)יז( כי יצא דבר המלכה על כל הנ־
שים –
זה שביזתה את המלך על כל הנשים להבזות
אף הן את בעליהם:

)יח( תאמרנה שרות פרס ומדי –
לכל שרי המלך את הדבר הזה והרי זה
מקרא קצר:
וכדי בזיון –
ויש בדבר הזה הרבה בזיון וקצף:

)יט( דבר מלכות –
גזרת מלכות של נקמה שצוה להורגה:
ויכתב בדתי פרס ומדי –
בספרי חוק ומנהג המלכות:
ולא יעבור –
חוק זה מביניהם שיהא זה חוק ודת לכל
הבוזה את בעלה:
אשר לא תבוא ושתי –
ולכך נהרגה:

רבותינו אמרו לפי שפרחה בה צרעת כדי
שתמאן ותהרג לפי שהיתה מפשטת בנות
ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת
נגזר עליה שתפשט ערומה בשבת:
ויקצף –
ששלחה לו דברי גנאי:

)כב( ומדבר כלשון עמו –

)יג( כי כן דבר המלך –

כופה את אשתו ללמד את לשונו אם היא
בת לשון אחר:

קרבות דוד
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מאת הזהב :גמרא מדברת על כסף

"ЗОЛОТАЯ СОТНЯ":
ТАЛМУД О ФИНАНСАХ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 17

43

מדרש

מקורות



ДОМ ДАВИДА

בית דוד
בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 20

ילקוט שמעוני
שמואל א פרק טז רמז קכד'
ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי .בית )ארנקפאן( ]ארתוקופיון[ של ישי שהוא בא מבית
לחם יהודה .ר' נחמיה בשם ר"ל שהיה בן תורה דכתיב לכו לחמו בלחמי .כי ראיתי בביו לי
מלך .שיהא מלך לשמי ,שבכל מקום שנאמר לי הרי זה קיים לעולם ולעולמי עולמים .בזקנים
אספה לי שבעים איש בכהנים וכהנו לי .בלויים והיו לי הלוים .בישראל כי לי בני ישראל
עבדים .בארץ כי לי כל הארץ ,בבכורות כי לי כל בכו ,במקדש ועשו לי מקדש ,בתרומה ויקחו
לי תרוומה ,בירושלים העיר אשר בחרתי לי ,במזבח מזבח אדמה תעשה לי ,בשמן המשחה
שמן משחת קדש יהיה זה לי ,לקרבנות להקריב לי במועדו ,בכסף וזהב לי הכסף ולי הזהב,
הא כל מקום שנאמר לי הרי קיים לעולם ולעולמי עולמים:
ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני .תניא חור שבין יהודי לארמאי בודק עד
מקום שידו מגעת והשאר מבטלו ,פלימו אומר כל עצמו אינו בודק מפני סכנת כשפים .והא
א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינם נזוקין ,היכא דשכיחא היזקא שאני שנאמר ויאמר שמואל איך
אלך ושמע שאול והרגני .ועוד תני מזוזת יחיד נבדקת פעמים בשבוע ,ושל רבים פעמים ביובל.
א"ר יהודה מעשה בארטבון אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של צפורי מצאו קוסדור
אחד ונטל המינו אלף זוז .והא א"ר אלעזר שלוחי מצוה אינם ניזוקים ,היכא דשכיח היזקא
שאני שנאמר ויאמר שמואל איך אלך וגו' .עגלת בקר תקח בידך .א"ר נתן מצוה לשנות בדבר
שלום שנאמר ואמרת לזבוח לה' באתי:

ויעש שמואל את אשר דבר א' ויבא בית לחם ויחרדו זקני )המקום( ]העיר[
לקראתו ויאמר שלום בואך ,תלמיד שאיל בשלמיה דרביה .דילמא ר' יוחנן הוה מסתמיך

על ר' יעקב בר אידי והוה ר"א אזל ומיטמר מן קדמוי ,אמר חמי מה הדין בבליא עביד לי.
תרתי הוא עביד לי חדא דלא שאיל בשלמי וחדא דלא אמר שמעתתא מפומי ,אמר ליה לא
נהיגין בבלאי זעירא קאים קומי רבה דאינון הך קריא אמרין ראוני נערים ונחבאו וישיישים
קמו עמדו ,א"ל ולמה לא אמר שמעתתא מן שמי )לב( אתון מעבר קומי צלמא הורודוס,
אמר ליה מהו מעבר קומי צלמא הורודוס א"ל ומה את פליג ליה יקרא אלא עביר קדמוי וסמי
עינוי ,א"ל יאות עביד ר' אלעזר דלא עבר קדמך .אתון עברין קמי מדרשא ,אמר ליה הכא
הוה ר' מאיר יתיב ודרש והוה אמר מן שמיה דר' ישמעאל ולא הוה אמר שמעתתא משמיה
דר' עקיבא .א"ל כלא עמא ידעין דרבי מאיר תלמידיה דר' עקיבא .א"ל כל עמא ידעין דרבי
אלעזר תלמידיה דה' יוחנן:
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בית דוד

ДОМ ДАВИДА

ויהי בבואם וירא את אליאב ויאמר אך נגד ה' משיחו .אמר זה ראוי למלכות .אפשר
שמואל שנכתב עליו כי נאמן שמואל לנביא לה' היה טועה ,א"ר יצחק שמואל לא טעה אלא
שראה ולא כיון אם מבתו אם ממנו המלכות שנאמר ויקח לו רחבעם את אביחיל בת אליאב
בן ישי ,לכך אמר אך נגד ה' משיחו .נטל קרן השמן ובא לצוק על ראשו וברח השמן לאחריו
כשראה כך אמר גם בזה לא בחר ה' .וכך היה השמן עושה לכולן ,כיון שבא דוד ראה השמן
רץ מעצמו וניצק בראש דוד אמר ותרם כראים קרני בלותי בשמן רענן .וכל כך למה ,שראה
הקב"ה מעשיו של דוד שהיה ראוי לימשח למלכות שנאמר אהבת צדק ותשנא רשע על כן
משחך אלקים וגו':
כי האדם יראה וגו' ללבב .אמר רבא בשניה דרב יהודה כולהו למודיהו בנזיקין הוה ,וכי
הוה מטי רב יהודה לאשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה זיתים שכבשן בטרפיהם טהורים
אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא הכא ואנן מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא ,ורב יהודה כד
הוה שליף מסאניה אתא מטרא ואנן מצווח צווחינן וליכא מאן דמשגח בן ,אלא קודשא בריך
הוא לבא בעי ,דכתיב כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב:
ויאמר שמואל אל ישי התמו הנערים .א"ר לוי הפסוק הזה כולו ברוח הקדש נאמר,
התמו על שם תם עונך בת ציון .הנערים ונער קטן נוהג בם .ויאמר עוד שאר הקטן עוד ישבו
זקנים וזקנות .שאר שאר ישוב שאר יעקב .הקטן הקטן יהיה לאלף .והנה הנה על ההרים רגלי
מבשר .רועה רעה עמך בשבטך .בצאן ואתנה צאני צאן מרעיתי:
כי לא נסוב עד בואו פה .א"ר שמואל בר נחמני לפי שבעולם הזה לא הסבו שני גדולים
ישי ושמואל עד שישב דוד ביניהם) ,אבל( ]כך[ לע"ל אין לך כל מחיצה ומחיצה של צדיקים
שאין דוד עומד על גבם:
עוד שאר הקטן .וכתיב ודוד הוא הקטן ,וכי אין אנו יודעים שדוד הוא הקטן ,אלא
להודיעך צדקו של דוד ,דוד היה רועה ואע"פ שנעשה מלך על ישראל הוא דוד בקטנו.
כיוצא בו ויוסף היה במצרים וכו' ,אלא להודיעך צדקתו של יוסף ,יוסף היה רועה את צאן
אביו ואע"פ שנעשה מלך במצרים היה עומד בצדקו .כיוצא בו הוא והושע בן נון ,והלא
כבר נאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע אלא ללמדך צדקו של יהושע ,שומע אני
שזחה דעתו עליו משנתמנה ברשות ,תלמוד לומר הוא הושע בן נון אע"פ שנתמנה פרנס
על הצבור הוא עומד בצדקו:
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בית דוד

ДОМ ДАВИДА

וישלח ויביאהו והוא אדמוני .כיון שראה שמואל את דוד אדמוני נתיירא אמר זה שופך
דמים כעשו אמר לו הקב"ה עם יפה עינים ,עשו מדעת עצמו הוא הורג אבל זה מדעת
סנהדרין הוא הורג:
קום משחהו כי זה הוא .ר' שמואל בר נחמני אמר זה הוא בעולם הזה וזה הוא לעולם
הבא ,לפיכך הוא מקלס להקב"ה )לג( בעשרה מאמרות ה' סלעי ומצודתי וגו' .רבי סימון
אומר אף בסופו של ספר הוא מקלס בעשרה מאמרות הללו אל בקדשו וגו':
תניא ר' יהודה אומר שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו ,מתחלתו ועד
סופו לא היה אלא שנים עשר לוגין ראה כמה יורה בולעת והמה עיקרין בולעין וכמה האור
שורף ובו נמשח המשכן וכל כליו ואהרן ובניו כל שבעת ימי המלואים ובו נמשחו כהנים
גדולים ואפילו כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה דכתיב והכהן המשיח תחתיו ,ואין מושחין
אלא מלכי בית דוד דכתיב קום משחהו כי זה הוא ,זה טעון משיחה ואין אחר טעון משיחה,
ואין מושחין מלך בן מלך דכתיב למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו ירושה היא להם.
ואם תאמר מפני מה משחו את שלמה מפני מחלוקתו של אדוניה ,ואת יואש מפני עתליה,
ואת ואת יהואחז מפני יהויקים אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ,ואותו שמן קיים לעתיד לבא
שנאמר שמן משחת קודש יהיה זה לי לדורותיכם ז"ה בגימטריא שנים עשר לוגין .מנא לן
דאי איכא מחלוקת בעי משיחא ולאו כל דבעי מורית מלכותיה לבינה .א"ר פפא אמר קרא
הוא ובניו בקרב ישראל קרינא ביה הוא ובניו אפילו בלא משיחה בזמן ששלום בידשראל.
תאנא אף יהוא בן נמשי לא נמשח אלא מפני מחלוקתו של יורם בן אחאב ,ומפני מחלוקתו
נמעול בשמן המשחה ,א"ר פפא באפרסמא דכיא .תניא כיצד מושחין אלת המלכים כמין
נזר ,והכהנים כמין כי ,מאי כמין כי ,אמר רב מנשיא בר אדא כמין כ"ף יוני .תני חדא בתחלה
מוצקין לו על ראשו ואחר כך נותנין לי בין ריסי עיניו .ותניא אחריתי בתחלה נותנין לו בין
ריסי עיניו ואח"כ מוצקין לו על ראשו ,תנאי היא ,מר סבר יציקה עדיפא ,ומר סבר משיחה
עדיפא:
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עברית ב 5 -דקות

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 21

ירמיהו פרק יב
יב

ИВРИТ ЗА 5 МИНУТ

ל-שׁפָ יִ ם ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּאוּ שׁ ְֹד ִדים ִכּי חֶ ֶרב
ל-כּ ְ
ָ
עַ

ד-קצֵ ה ָהאָ ֶרץ אֵ ין
ַליהוָֹה א ְֹכ ָלה ִמ ְקצֵ ה-אֶ ֶרץ וְ עַ ְ
ל-בּ ָשׂר:
ָ
ָשׁלוֹם ְלכָ

רד"ק
)יב( על כל שפים במדבר –

מקום מרעה הבהמות יקרא מדבר כמו
שפירש.
ושפים –
הם המקומות הגבוהים ,כמו הרים וגבעות
גם לשם שהוא מן הישוב באו שדדים.

קרבות דוד

חרב לה' אכלה –
כמו אוכלת אמר בזה ובזה כמו אש אכלה,
אבל ברוב יאמר על משקל פעלת וההרג
הוא אכילת החרב ,כמו וחרבי תאכל בשר
כזה וכזה תאכל חרב.
מקצה ארץ ועד קצה הארץ –

כי גם בשאר המקומות תהיה ,כי בכולם
פשטה יד נבוכדנצר וחרבו הוא לה' ,כי
הוא העיר את חרבו עליהם והנביא התנבא
על אחת מהן טרם בא לה הפורענות ,כמו
שכתוב בזה הספר וזהו שאמר :אין שלום
לכל בשר.
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שאלת המהדורה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 17-18
עמ' 22

קהלת פרק יא
א

ВОПРОС ВЫПУСКА

י-בר ֹב ַהיּ ִָמים ִתּ ְמ ָצאֶ נּוּ:
ל-פּנֵי ַה ָמּיִ ם ִכּ ְ
ַשׁ ַלּח ַל ְח ְמָך עַ ְ


)א( שלח לחמך על פני המים –
עשה טובה וחסד לאדם שיאמר לך לבך עליו
אל תראנו עוד כאדם שמשליך מזונותיו על
פני המים

כי ברוב הימים תמצאנו –
עוד ימים באים ותקבל תשלומך ראה מה
נאמר ביתרו )שמות כ( קראן לו ויאכל לחם
וסבור שהוא מצרי ולא יראנו עוד מה הי'

סופו נעש' חתנו ומלך על ישראל והכניסו
תחת כנפי השכינה וזכו בניו ובני בניו לישב
בלשכת הגזית.

רבי ישעיהו מטראני
)א( שלח לחמך על פני המים – כלומר :לכל מי שתוכל להנאות משלך ,תהנאה ,ואל תאמר למי אני מפזר את ממוני.
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הדור הי״ד לאברהם אבינו.
שמות רבה טו,יג
שמות פרק יב

א
ב ַהח ֹדֶ שׁ ַהזֶּה ָלכֶ ם ר ֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים ִראשׁוֹן הוּא ָלכֶ ם ְל ָח ְד ֵשׁי ַה ָשּׁנָה:
ל-משׁה וְ אֶ ל-אַ הֲ ר ֹן ְבּאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם לֵ אמ ֹר:
ֶ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ

"הח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה לָ ֶכם" הדא הוא דכתיב )שם עב ,ז( יפרח בימיו
ַ
צדיק ורוב שלום עד בלי ירח ,עד שלא הוציא הקדוש ברוך הוא
את ישראל ממצרים ,ברמז הודיע להם שאין המלכות בא להם עד
שלשים דור ,שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים ,החדש שלשים
יום ומלכות שלכם שלשים דור ,הלבנה בראשון של ניסן מתחלת
להאיר וכל שהיא הולכת מאירה עד חמישה עשר ימים ודסקוס
שלה מתמלא ,ומחמישה עשר עד שלשים אור שלה חסר בשלשים
אינה נראית ,כך ישראל חמישה עשר דור מן אברהם ועד שלמה
אברהם התחיל להאיר שנאמר )ישעי' מא ,ב( מי העיר ממזרח
צדק יקראהו לרגלו.
בא יצחק אף הוא האיר שנאמר )תהלים צז ,א( אור זרוע לצדיק בא
יעקב והוסיף אור שנאמר )ישעי' י ,יז( והיה אור ישראל לאש ואחר
כך יהודה פרץ חצרון רם עמינדב נחשון שלמון בועז עובד ישי דוד.
כיון שבא שלמה נתמלא דיסקוס של לבנה שנאמר )דה"א כט,
כג( וישב שלמה על כסא ה' למלך ,וכי יוכל אדם לישב בכסאו של
הקדוש ברוך הוא ,מי שנאמר בו )דניאל ז ,ט( כרסיה שביבין די נור?
אלא מה הקדוש ברוך הוא שולט מסוף העולם ועד סופו ושולט בכל
המלכים שנאמר )תהלים קלח ,ד( יודוך ה' כל מלכי ארץ ,כן של
שלמה מסוף העולם ועד סופו שנאמר )דה"ב ט ,כג-כד( וכל מלכי
הארץ מבקשים את פני שלמה וגו' והמה מביאים איש מנחתו לכך
נאמר וישב שלמה על כסא ה' למלך.

קרבות דוד

הקדוש ברוך הוא לבושו הוד והדר ונתן לשלמה הוד מלכות שנאמר
)דה"א שם ,כה( ויתן עליו הוד מלכות בכסאו של הקדוש ברוך הוא
כתיב )יחזקאל א ,י( ודמות פניהם פני אדם ופני אריה ,ובשלמה
כתיב )מ"א ז ,כט( ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר,
וכתוב אחד אומר )שם ,לג( כמעשה אופן המרכבה בכסאו של
הקדוש ברוך הוא אין דבר רע נוגע שנאמר )תהלים ה ,ה( לא
יגורך רע ובשלמה כתיב )מ"א ה ,יח( אין שטן ואין פגע רע הקדוש
ברוך הוא עשה ששה רקיעים ובשביעי יושב ובכסאו של שלמה
כתיב )שם י ,יט( שש מעלות לכסא ויושב במעלה השביעית הרי
נתמלא דיסקוס של לבנה ,ומשם התחילו המלכים פוחתין והולכין
)דה"א ג ,י( ובן שלמה רחבעם ובן רחבעם אביה ובנו אסא יהושפט
יהורם אחזיהו יואש אמציהו עוזיה יותם אחז יחזקיה מנשה אמון
יאשיהו יהויקים כיון שבא צדקיהו דכתיב )ירמי' נב ,יא( ואת עיני
צדקיהו עור חסר אורה של לבנה וכל אותן השנים אף על פי שהיו
ישראל חוטאין היו האבות מתפללין עליהן ועושין שלום בין ישראל
למקום שנאמר )תהלים עב ,ג( ישאו הרים שלום לעם ואין הרים
אלא אבות שנאמר )מיכה ו ,ב( שמעו הרים את ריב ה' ועד מתי
היו האבות מתפללין עליהן עד שאבד צדקיהו את עיניו וחרב בית
המקדש שנאמר )תהלים שם ,ז( ורב שלום עד בלי ירח עד שלשים
דור שהיה לישראל מן המלכות מן אותה שעה ועד עתה מי עושה
שלום לישראל ה' שנאמר )במדבר ו ,כו( ישא ה' פניו אליך וישם
לך שלום.
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דוד :צאצא של רות וגם של נחשון בן עמינדב

מגילת רות ד
ט

ל-העָ ם עֵ ִדים אַ תֶּ ם
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר -בּ ֹעַ ז ַלזְּ קֵ נִ ים וְ כָ

ת-כּל-אֲ ֶשׁר לֶ ֱא ִלימֶ לֶ ְך וְ אֵ ת ָכּל-
ָ
יתי אֶ
ַהיּוֹם ִכּי קָ נִ ִ
וּמ ְחלוֹן ִמיַּד נָעֳ ִמי:
אֲ ֶשׁר ְל ִכ ְליוֹן ַ

י

וְ גַם אֶ ת-רוּת

בֵּ ן :יד

ֹאמ ְרנָה ַהנּ ִָשׁים אֶ ל-נָעֳ ִמי ָבּרוְּך יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר
ַותּ ַ

ל ֹא ִה ְשׁ ִבּית ָלְך גּ ֹאֵ ל ַהיּוֹם וְ יִ קָּ ֵרא ְשׁמוֹ ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל:

טו

ת-שׂ ָבתֵ ְך ִכּי
ֵ
וּלכַ ְלכֵּ ל אֶ
וְ ָהיָה ָלְך ְלמֵ ִשׁיב נֶפֶ שׁ ְ

יתי ִלי ְל ִא ָשּׁה ְל ָה ִקים
ַהמּ ֹאֲ ִביָּה -אֵ ֶשׁת ַמ ְחלוֹן קָ נִ ִ

טוֹבה ָלְך
ָ
ר-היא
כַ ָלּתֵ ְך אֲ ֶשׁר-אֲ הֵ ָבתֶ ְך יְ ָל ַדתּוּ אֲ ֶשׁ ִ

ם-המֵּ ת מֵ ִעם
ם-המֵּ ת עַ ל-נַחֲ ָלתוֹ וְ ל ֹא-יִ ָכּ ֵרת ֵשׁ ַ
ֵשׁ ַ

ִמ ִשּׁ ְבעָ ה ָבּנִ ים :טז

אֶ ָחיו ִוּמ ַשּׁעַ ר ְמקוֹמוֹ עֵ ִדים אַ תֶּ ם ַהיּוֹם :יא

ֹאמרוּ
ַויּ ְ

ת-היֶּלֶ ד ו ְַתּ ִשׁתֵ הוּ
ַ
ו ִַתּקַּ ח נָעֳ ִמי אֶ

ְבחֵ יקָ הּ ו ְַתּ ִהי-לוֹ ְלאֹמֶ נֶת :יז

ו ִַתּ ְק ֶר-אנָה -לוֹ ַה ְשּׁכֵ נוֹת

ר-בּ ַשּׁעַ ר וְ ַהזְּ קֵ נִ ים עֵ ִדים יִ תֵּ ן -יְ הוָֹה
ל-העָ ם אֲ ֶשׁ ַ
ָכּ ָ

ֵשׁם לֵ אמ ֹר י ַֻלּד-בֵּ ן ְלנָעֳ ִמי ו ִַתּ ְק ֶראנָה ְשׁמוֹ עוֹבֵ ד הוּא

וּכלֵ אָ ה אֲ ֶשׁר
ת-ה ִא ָשּׁה ַה ָבּאָ ה אֶ ל-בֵּ יתֶ ָך ְכּ ָרחֵ ל ְ
ָ
אֶ

אֲ ִבי-יִ ַשׁי אֲ ִבי ָדוִ ד :יח
ת-רם וְ ָרם
ָ
הוֹליד אֶ
ִ
ת-ח ְצרוֹן :יט וְ חֶ ְצרוֹן
ֶ
הוֹליד אֶ
ִ
הוֹליד אֶ ת-נ ְַחשׁוֹן
ִ
ָדב
ָדב :כ וְ עַ ִמּינ ָ
הוֹליד אֶ ת-עַ ִמּינ ָ
ִ
הוֹליד אֶ ת-
ִ
ת-שׂ ְל ָמה :כא וְ ַשׂ ְלמוֹן
ַ
הוֹליד אֶ
ִ
וְ נ ְַחשׁוֹן
הוֹליד אֶ ת-
ִ
הוֹליד אֶ ת-עוֹבֵ ד :כב וְ עוֹבֵ ד
ִ
בּ ֹעַ ז וּב ֹעַ ז

ה-חיִ ל ְבּאֶ ְפ ָר ָתה
יהם אֶ ת-בֵּ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל וַעֲ ֵשׂ ַ
ָבּנוּ ְשׁתֵּ ֶ

א-שׁם ְבּבֵ ית ָלחֶ ם :יב
וּק ָר ֵ
ְ

יתָך ְכּבֵ ית פֶּ ֶרץ
יהי בֵ ְ
וִ ִ

ֶרע אֲ ֶשׁר יִ תֵּ ן יְ הוָֹה
ן-הזּ ַ
יהוּדה ִמ ַ
ָ
אֲ ֶשׁר-י ְָל ָדה ָת ָמר ִל

ן-הנַּעֲ ָרה ַהזֹּאת :יג
ְלָך ִמ ַ

וַיִּ קַּ ח בּ ֹעַ ז אֶ ת-רוּת ו ְַתּ ִהי-

יה וַיִּ תֵּ ן יְ הוָֹה ָלהּ הֵ ָריוֹן וַתֵּ לֶ ד
לוֹ ְל ִא ָשּׁה ַו ָיּב ֹא אֵ לֶ ָ

תּוֹלדוֹת פָּ ֶרץ פֶּ ֶרץ
ְ
וְ אֵ לֶּ ה

ת-דּוִ ד:
ָ
הוֹליד אֶ
ִ
יִ ָשׁי וְ יִ ַשׁי

איבן עזרא
)יא( רחל וכלאה –
הקדים ברחל ,בעבור שהיתה אשת יעקב
בתחלת מחשבתו.
ועשה חיל –
כמו עשה לי את החיל הזה ,כי אתה לא
לקחתה בעבור ממון.

)יד( אשר לא השבית לך גואל –
הטעם בעבור שיוקם שם המת על נחלתו.

)טז( ולכלכל –
מטעם 'ויכלכל יוסף' .ויש אומרים :כמו 'ומי
מכלכל את יום בואו'.

)יז( ילד בן לנעמי –

קרבות דוד

כמו ויהי לה לבן.
אבי דוד –
יתכן שישוב אל ישי גם אל עובד ,כמו אלהי
אבי אברהם ואלהי אבי יצחק ,דרך סברא
כי נחשון מת במדבר ,כי לא יתכן להיות נער
והוא בעל דגל ונוסע בתחילה קודם ישראל.
ועוד ,שהיה הכתוב מזכירו שנכנס בארץ,
ולא יהיה נשיא השבט אחר .והנה אין בין
שנכנס לארץ עד שנולד דוד רק שס"ו שנה,
כי הכתוב אמר ויהי בשמונים שנה וארבע
מאות שנה היא השנה הרביעית למלך
שלמה .ודוד חי שבעים שנה .וארבעים שנה
הלכו בני ישראל במדבר .ואם אמרנו שהיה
שלמון כאשר נכנס לארץ בן שנה ,הנה הם
ארבעה שלמון ובועז ועובד וישי ,הנה כל

אחד הוליד והוא בן תשעים ואחת שנה.
ואם יקום מערער ויאמר כי נחשון היה
כאשר יצא ממצרים פחות מעשרים שנה,
הנה נחשב שיהיה בן י"ח שנה ,ולא נחסר
שנות לכת ישראל במדבר .והנה יהיו חמשה,
והנה יוליד כל אחד והוא בן שמנים וארבע,
וזה נכון בעיני .כי הנה בועז זקן היה ,וזה
למדנו בעבור שאמר לרות לבלתי לכת אחרי
הבחורים ,גם ישי זקן היה כאשר הוליד את
דוד ,כי הוא שמיני לבניו .ויתכן שנקרא עובד,
שהולידו זקן ,ולא לקח האשה כי אם בעבור
כבוד השם .וגם האם עזבה דתה וארץ
מולדתה ,וחסתה בצל כנף השם ,על כן יהיה
הבן עובד השם ,כי רובי הבנים דומים לאב
ולאם ,כי הם השורשים.
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יהודה מסכן את עצמו עבור הצלת בנימין ,ע"י משא ומתן

בראשית מד
הוּדה ַויּ ֹאמֶ ר ִבּי אֲ ד ֹנִ י יְ ַדבֶּ ר-נָא עַ ְב ְדָּך
ָ
יח וַיִּ גַּשׁ אֵ ָליו יְ

ַהקָּ טֹן אֵ ינֶנּוּ ִא ָתּנוּ :כז

ָד ָבר ְבּאָ זְ נֵי אֲ ד ֹנִ י וְ אַ ל-יִ ַחר אַ ְפָּך ְבּעַ ְבדֶּ ָך ִכּי כָ מוָֹך

ה-לּי ִא ְשׁ ִתּי:
יְ ַד ְעתֶּ ם ִכּי ְשׁנַיִ ם י ְָל ָד ִ

ְכּפַ ְרעֹה :יט
ֶשׁ-לנוּ אָ ב זָקֵ ן וְ יֶלֶ ד כט
אָ ב אוֹ-אָ ח :כ ַונּ ֹאמֶ ר אֶ ל-אֲ ד ֹנִ י י ָ
ֵשׁ-לכֶ ם
אֲ ד ֹנִ י ָשׁאַ ל אֶ ת-עֲ ָב ָדיו לֵ אמ ֹר הֲ י ָ

ַויּ ֹאמֶ ר עַ ְב ְדָּך אָ ִבי אֵ לֵ ינוּ אַ תֶּ ם

כח

ַויֵּצֵ א ָהאֶ ָחד

יתיו עַ ד-הֵ נָּה:
מֵ ִא ִתּי ָוא ַֹמר אַ ְך ָטר ֹף ט ָֹרף וְ ל ֹא ְר ִא ִ
וּלקַ ְחתֶּ ם גַּם-אֶ ת-זֶה מֵ ִעם פָּ נַי וְ קָ ָרהוּ אָ סוֹן
ְ

זְ קֻ נִ ים קָ ָטן וְ אָ ִחיו מֵ ת וַיִּ וָּתֵ ר הוּא ְל ַבדּוֹ ְל ִאמּוֹ וְ אָ ִביו

ת-שׂ ָיב ִתי ְבּ ָרעָ ה ְשׁא ָֹלה :ל
ֵ
הוֹר ְדתֶּ ם אֶ
ַ
וְ

ימה
הוֹרדֻ הוּ אֵ ָלי וְ אָ ִשׂ ָ
ִ
אֲ הֵ בוֹ :כא ַותּ ֹאמֶ ר אֶ ל-עֲ ָבדֶ יָך

שׁוּרה
אֶ ל-עַ ְב ְדָּך אָ ִבי וְ ַהנַּעַ ר אֵ ינֶנּוּ ִא ָתּנוּ וְ נ ְַפשׁוֹ ְק ָ

עֵ ינִ י עָ ָליו :כב ַונּ ֹאמֶ ר אֶ ל-אֲ ד ֹנִ י ל ֹא-יוּכַ ל ַהנַּעַ ר ַלעֲ ז ֹב

אֶ ת-אָ ִביו וְ עָ זַב אֶ ת-אָ ִביו וָמֵ ת :כג

ַותּ ֹאמֶ ר אֶ ל-עֲ ָבדֶ יָך

ִאם-ל ֹא י ֵֵרד אֲ ִחיכֶ ם ַהקָּ ט ֹן ִא ְתּכֶ ם ל ֹא ת ִֹספוּן ִל ְראוֹת

פָּ נָי :כד

ְבנ ְַפשׁוֹ:

לא

וְ עַ ָתּה ְכּב ִֹאי

וְ ָהיָה ִכּ ְראוֹתוֹ ִכּי-אֵ ין ַהנַּעַ ר וָמֵ ת

יבת עַ ְב ְדָּך אָ ִבינוּ ְבּיָגוֹן ְשׁא ָֹלה:
ת-שׂ ַ
ֵ
הוֹרידוּ עֲ ָב ֶדיָך אֶ
וְ ִ

לב

ת-הנַּעַ ר מֵ ִעם אָ ִבי לֵ אמ ֹר ִאם-
ַ
ִכּי עַ ְב ְדָּך עָ ַרב אֶ

וַיְ ִהי ִכּי עָ ִלינוּ אֶ ל-עַ ְב ְדָּך אָ ִבי ַו ַנּגֶּד-לוֹ אֵ ת

ל-היּ ִָמים :לג וְ עַ ָתּה
אתי ְלאָ ִבי ָכּ ַ
ל ֹא אֲ ִביאֶ נּוּ אֵ לֶ יָך וְ ָח ָט ִ

רוּ-לנוּ ְמעַ ט-
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר אָ ִבינוּ ֻשׁבוּ ִשׁ ְב

י ֵֶשׁב-נָא עַ ְב ְדָּך ַתּ ַחת ַהנַּעַ ר עֶ בֶ ד ַלאד ֹנִ י וְ ַהנַּעַ ר יַעַ ל

ִדּ ְב ֵרי אֲ דֹנִ י :כה
א ֹכֶ ל :כו ַונּ ֹאמֶ ר ל ֹא נוּכַ ל ָל ֶרדֶ ת ִאם-יֵשׁ אָ ִחינוּ ַהקָּ ט ֹן

ִעם-אֶ ָחיו:

ִא ָתּנוּ וְ י ַָר ְדנוּ ִכּי-ל ֹא נוּכַ ל ִל ְראוֹת ְפּנֵי ָה ִאישׁ וְ אָ ִחינוּ

ִא ִתּי פֶּ ן אֶ ְראֶ ה ָב ָרע אֲ ֶשׁר יִ ְמ ָצא אֶ ת-אָ ִבי:

לד

ִכּי-אֵ יְך אֶ עֱלֶ ה אֶ ל-אָ ִבי וְ ַהנַּעַ ר אֵ ינֶנּוּ


)יח( ויגש אליו וגו' .דבר באזני אדני –

לשאול כל אלה ,בתך היינו מבקשים ,או
אחותנו אתה מבקש ,ואף על פי כן ונאמר
אל אדוני ,לא כחדנו ממך דבר:

והורדתם את שיבתי וגו' –
עכשיו כשהוא אצלי אני מתנחם בו על אמו
ועל אחיו ,ואם ימות זה דומה עלי ששלושתן
מתו ביום אחד:

מפני היראה היה מוציא דבר שקר מפיו.
אמר אם אומר לו שהוא קיים ,יאמר
הביאוהו אצלי:
לבדו לאמו –
מאותו האם אין לו עוד אח:

)לא( והיה כראותו כי אין הנער ומת –

יכנסו דברי באזניך:
ואל יחר אפך –
מכאן אתה למד שדבר אליו קשות:
כי כמוך כפרעה –
חשוב אתה בעיני כמלך זה פשוטו .ומדרשו:
סופך ללקות עליו בצרעת כמו שלקה פרעה
על ידי זקנתי שרה על לילה אחת שעכבה.
דבר אחר :מה פרעה גוזר ואינו מקיים,
מבטיח ואינו עושה ,אף אתה כן ,וכי זו היא
שימת עין שאמרת לשום עינך עליו .דבר
אחר :כי כמוך כפרעה אם תקניטני אהרוג
אותך ואת אדוניך:

אם יעזוב את אביו דואגים אנו שמא ימות
בדרך ,שהרי אמו מתה בדרך:

)יט( אדני שאל את עבדיו –

)כט( וקרהו אסון –

מתחלה בעלילה באת עלינו ,למה היה לך
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)כ( ואחיו מת –

)כב( ועזב את אביו ומת –

שהשטן מקטרג בשעת הסכנה:

אביו מצרתו:

)לב( כי עבדך ערב את הנער –
ואם תאמר למה אני נכנס לתגר יותר משאר
אחי ,הם כולם מבחוץ ,אבל אני נתקשרתי
בקשר חזק להיות מנודה בשני עולמות:

)לג( ישב נא עבדך וגו' –
לכל דבר אני מעולה ממנו ,לגבורה,
ולמלחמה ,ולשמש.

קרבות דוד

שיעורים

19-20

קרבות דוד

חלק ג .שיעורים 19-20
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בוקר בעמק האלה
 55שמואל א פרק יז עם פירוש מצודת דוד
בוקר שנת ב‘ תתפ“ג .עמק האלה על שקדיותיו הפורחות
טובל באור השמש .זהו זמן קריאת שמע של בוקר.
לפתע המחזה השליו נקטע בשצף של קללות מובחרות.
במרכז השדה מופיע חיל ענק ,שגובהו וכלי זיינו נדמים
לפרי דמיון מופרע.

60

תניא מספרת
 60תניא ליקוטי אמרים פרק א
עוד קודם לכן הנשמה שלהם עורכת היכרות עם תכנית
היקום — הרי היא התורה .ברגע חיבורה עם הגוף היא
מקבלת משימה» :היה צדיק ואל תהיה רשע« .את תהליך
העברת משימה זו למודעות הנשמה משקף שם הפועל
»להשביע« ,כלומר לגרום למישהו להישבע ,להבטיח.

 61ספר המאמרים מלוקט ח«ג ד«ה
למילה »שבועה« שורש משותף עם מילים כמו שם העצם
»שובע« )מלשון »ואכלת ושבעת“( ,שם המספר »שבע«,
ומכאן גם המילה »שבוע“ — מחזור בן שבעה ימים .כרגיל,
מוצא משותף מעיד על קשר פנימי בין המילים.

63

הקופסה השחורה יין
 63מסכת פסחים פו ב
כך ,לדוגמא ,סיפור אירוחו של רב הונא בביתו של רב
נחמן כולל פרט מאפיין אחד .האורח שתה את הכוס
המוגשת לו בשתי לגימות ,ועל שאלת הסובבים השיב
כך» :תלמוד בבלי מסכת פסחים דף פו עמוד ב דתניא,
השותה כוסו בבת אחת — הרי זה גרגרן ,שנים —דרך
ארץ ,שלשה—מגסי הרוח«.
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 64מסכת מגילה ז ב
לתשומת לב מיוחד כבר כמעט אלפיים שנה זוכים דברי
רבא על חבותו של »איניש לבסומי בפורי עד דלא ידע«
להבחין בין המילים »ארור המן« ו«ברוך מרדכי«.

 65שערי המועדים פורים ע‘ קיא-קטז

71

כוכבי תהילים

 71תהלים פרק ט א עם פירוש רש“י
הביטוי ”על-מות לבן“ )כך על פי הכתר( הוא אחת
הכותרות החידתיות ביותר למזמורי ספרו של דוד .לפי
אחת ההבנות ,זהו שמו של כלי נגינה .גרסת כתב יד
לנינגרד ,בה שתי המילים הראשונות מופיעות כמילה
אחת ,מאפשרת לראות בהן מילה משורש על«מ
במשמעות של »עלומים«» ,ימי בחרות«.

 72פירוש הרד«ק על תהלים פרק ט א
אך בין היתר ,המילים הללו רומזות נסתרות לדו -הקרב
המרשים ביותר בתולדות האנושות .המילה »לבן« נגזרת
מאותו השורש — בי«ת ,נו«ן ,ה«א — ,כמו המילה »בנים« ,בה
מאפיין הכתוב את גלית ברגע הופעתו על דפי התנ«ך:
»ויצא איש הבנים וגו'« — האיש הנמצא בתווך ,בין מחנה
שאול ובין מחנה פלשתים.
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קרב
 74שמואל א פרק יז עם פירוש רש“י
היום לא הרחק מעמק האלה מלבלבים מטעי תפוחים,
ובינות מרגלות גזעי העצים מתפתל לו נחל אכזב.
בחורף ,בעת עונת הגשמים ,הוא מתמלא במים .בשאר
עונות השנה אך לבנים לבנות מבצבצות על קרקעיתו
החרבה .ייתכן ,שדווקא כאן אסף דוד הצעיר חמישה
אבנים שהוחלקו במי החורף הזורמים ,בצאתו לדו-קרב
עם גלית המזוין עד למעלה ראש.

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

תנ״ך
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 4

שמואל א פרק יז
א

ת-מחֲ נֵיהֶ ם ַל ִמּ ְל ָח ָמה ַויֵּאָ ְספוּ
ַ
ַויַּאַ ְספוּ ְפ ִל ְשׁ ִתּים אֶ

יהוּדה ַויַּחֲ נוּ בֵּ ין-שׂוֹכ ֹה וּבֵ ין-עֲ זֵקָ ה
ָ
שׂוֹכ ֹה אֲ ֶשׁר ִל
ְבּאֶ פֶ ס ַדּ ִמּים:

ב

וְ ָשׁאוּל וְ ִאישׁ-יִ ְשׂ ָראֵ ל נֶאֶ ְספוּ ַויַּחֲ נוּ

ִוּמ ְשׁנֵהוּ אֲ ִבינ ָָדב וְ ַה ְשּׁ ִל ִשׁי ַשׁ ָמּה :יד

ֹלשׁה ַהגְּ ד ִֹלים ָה ְלכוּ אַ חֲ ֵרי ָשׁאוּל :טו
וּשׁ ָ
ְ

ְבּעֵ מֶ ק ָהאֵ ָלה ַויַּעַ ְרכוּ ִמ ְל ָח ָמה ִל ְק ַראת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים:
ל-ה ָהר ִמזֶּה וְ יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ְֹמ ִדים
ָ
וּפ ִל ְשׁ ִתּים ע ְֹמ ִדים אֶ
ְ

יוֹם:

ל-ה ָהר ִמזֶּה וְ ַהגַּיְ א בֵּ ינֵיהֶ ם:
ָ
אֶ

ד

ישׁ-הבֵּ נַיִ ם
ַ
ַויֵּצֵ א ִא

וְ ָדוִ ד ה ֹלֵ ְך

ית-לחֶ ם:
ָ
ו ָָשׁב מֵ עַ ל ָשׁאוּל ִל ְרעוֹת אֶ ת-צ ֹאן אָ ִביו בֵּ

טז

ג

וְ ָדוִ ד הוּא ַהקָּ ָטן

וַיִּ גַּשׁ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַה ְשׁכֵּ ם וְ ַהעֲ ֵרב וַיִּ ְתיַצֵּ ב אַ ְר ָבּ ִעים

יז

ַויּ ֹאמֶ ר יִ ַשׁי ְל ָדוִ ד ְבּנוֹ קַ ח-נָא ְלאַ חֶ יָך אֵ יפַ ת

ַהקָּ ִליא ַהזֶּה וַעֲ ָשׂ ָרה לֶ ֶחם ַהזֶּה וְ ָה ֵרץ ַה ַמּחֲ נֶה ְלאַ חֶ יָך:

ִמ ַמּחֲ נוֹת ְפּ ִל ְשׁ ִתּים גּ ְָליָת ְשׁמוֹ ִמגָּת גּ ְָבהוֹ ֵשׁשׁ אַ מּוֹת

יח

חשׁת עַ ל-ר ֹאשׁוֹ וְ ִשׁ ְריוֹן קַ ְשׂקַ ִשּׂים הוּא
כוֹבע נְ ֶ
ָוז ֶָרת :ה וְ ַ

ָהאָ לֶ ף וְ אֶ ת-אַ ֶחיָך ִתּ ְפק ֹד ְל ָשׁלוֹם וְ אֶ ת-עֲ רֻ ָבּ ָתם ִתּקָּ ח:

וּמ ְשׁקַ ל ַה ִשּׁ ְריוֹן חֲ מֵ ֶשׁת-אֲ ָל ִפים ְשׁקָ ִלים נְ ח ֶֹשׁת:
ָלבוּשׁ ִ

יט

ו
ז

וְ אֵ ת עֲ ֶשׂ ֶרת חֲ ִריצֵ י הֶ ָח ָלב ָהאֵ לֶּ ה ָתּ ִביא ְל ַשׂר-

ל-אישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּעֵ מֶ ק ָהאֵ ָלה
וְ ָשׁאוּל וְ הֵ ָמּה וְ כָ ִ

כ

ל-רגְ ָליו וְ ִכידוֹן נְ ח ֶֹשׁת בֵּ ין ְכּתֵ פָ יו:
ַ
וּמ ְצ ַחת נְ ח ֶֹשׁת עַ
ִ

ם-פּ ִל ְשׁ ִתּים:
נִ ְל ָח ִמים ִע ְ

)וְ ֵחץ( ]וְ עֵ ץ[ חֲ נִ יתוֹ ִכּ ְמנוֹר א ְֹרגִ ים וְ ַלהֶ בֶ ת חֲ נִ יתוֹ

ת-הצּ ֹאן עַ ל-שׁ ֹמֵ ר וַיִּ ָשּׂא ַויֵּלֶ ְך ַכּאֲ ֶשׁר ִצוָּהוּ יִ ָשׁי ַו ָיּב ֹא
ַ
אֶ

ֵשׁשׁ-מֵ אוֹת ְשׁקָ ִלים ַבּ ְרזֶל וְ נ ֵֹשׂא ַה ִצּנָּה ה ֹלֵ ְך ְלפָ נָיו:

ל-ה ַמּעֲ ָרכָ ה וְ ֵה ֵרעוּ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה:
ַ
ַה ַמּ ְעגּ ָָלה וְ ַה ַחיִ ל ַהיּ ֹצֵ א אֶ

ח

ל-מעַ ְרכ ֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר ָלהֶ ם
ַ
ַויַּעֲ מ ֹד וַיִּ ְק ָרא אֶ

כא

ַויּ ְַשׁכֵּ ם ָדּוִ ד ַבּבּ ֹקֶ ר וַיִּ טּ ֹשׁ

וּפ ִל ְשׁ ִתּים ַמעֲ ָרכָ ה ִל ְק ַראת
ו ַַתּעֲ ר ְֹך יִ ְשׂ ָראֵ ל ְ

ָל ָמּה תֵ ְצאוּ ַלעֲ ר ְֹך ִמ ְל ָח ָמה הֲ לוֹא אָ נ ִֹכי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי

ַמעֲ ָרכָ ה :כב

רוּ-לכֶ ם ִאישׁ וְ י ֵֵרד אֵ ָלי:
ָ
וְ אַ תֶּ ם עֲ ָב ִדים ְל ָשׁאוּל ְבּ

שׁוֹמֵ ר ַהכֵּ ִלים ַויּ ָָרץ ַה ַמּעֲ ָרכָ ה ַו ָיּב ֹא וַיִּ ְשׁאַ ל ְלאֶ ָחיו

ט ִאם-יוּכַ ל ְל ִה ָלּ ֵחם ִא ִתּי וְ ִה ָכּנִ י וְ ָהיִ ינוּ ָלכֶ ם ַלעֲ ָב ִדים

ְל ָשׁלוֹם:

וְ ִאם-אֲ נִ י אוּכַ ל-לוֹ וְ ִה ִכּ ִתיו וִ ְהיִ יתֶ ם ָלנוּ ַלעֲ ָב ִדים

עוֹלֶ ה

וַעֲ ַב ְדתֶּ ם א ָֹתנוּ:

י

ַויּ ֹאמֶ ר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֲ נִ י חֵ ַר ְפ ִתּי אֶ ת-

נוּ-לי ִאישׁ וְ נִ ָלּחֲ ָמה י ַָחד:
ַמעַ ְרכוֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל ַהיּוֹם ַהזֶּה ְתּ ִ

כג
גּ ְָליָת-

ת-הכֵּ ִלים מֵ עָ ָליו עַ ל-יַד
ַ
וַיִּ טּ ֹשָׁ -דּוִ ד אֶ

וְ הוּא ְמ ַדבֵּ ר ִע ָמּם וְ ִהנֵּה ִאישׁ ַהבֵּ נַיִ ם
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי

ְשׁמוֹ

ִמגַּת

)מ ַמּעַ ְרוֹת(
ִ

]מ ַמּעַ ְרכוֹת[ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וַיְ ַדבֵּ ר ַכּ ְדּ ָב ִרים ָהאֵ לֶּ ה וַיִּ ְשׁ ַמע
ִ

ָדּוִ ד :כד

ת-ה ִאישׁ ַו ָיּנֻסוּ
ָ
אוֹתם אֶ
וְ כָ ל ִאישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל ִבּ ְר ָ

ת-דּ ְב ֵרי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
וַיִּ ְשׁ ַמע ָשׁאוּל וְ כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ִ

יראוּ ְמא ֹד :כה ַויּ ֹאמֶ ר ִאישׁ יִ ְשׂ ָראֵ ל ַה ְר ִאיתֶ ם
ִמפָּ נָיו וַיִּ ְ

ן-אישׁ אֶ ְפ ָר ִתי
וְ ָדוִ ד -בֶּ ִ

ָה ִאישׁ ָהע ֹלֶ ה ַהזֶּה ִכּי ְל ָח ֵרף אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ע ֹלֶ ה וְ ָהיָה

וּשׁמוֹ יִ ַשׁי וְ לוֹ ְשׁמֹנָה ָבנִ ים
הוּדה ְ
ָ
ַהזֶּה ִמבֵּ ית לֶ חֶ ם יְ

ת-בּתּוֹ
ָה ִאישׁ אֲ ֶשׁר-יַכֶּ נּוּ י ְַע ְשׁ ֶרנּוּ ַהמֶּ לֶ ְך ע ֶֹשׁר גָּדוֹל וְ אֶ ִ

ֹלשׁת
ַויּ ְֵלכוּ ְשׁ ֶ

יִ תֶּ ן-לוֹ וְ אֵ ת בֵּ ית אָ ִביו יַעֲ ֶשׂה ָח ְפ ִשׁי ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל:

יא

ָהאֵ לֶּ ה ַויּ ֵַחתּוּ וַיִּ ְראוּ ְמאֹד :יב

וְ ָה ִאישׁ ִבּימֵ י ָשׁאוּל זָקֵ ן ָבּא ַבאֲ נ ִָשׁים :יג

י-שׁאוּל ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֵשׁם
ְבּנֵי-יִ ַשׁי ַהגְּ ד ִֹלים ָה ְלכוּ אַ חֲ ֵר ָ

כו

ֹלשׁת ָבּנָיו אֲ ֶשׁר ָה ְלכוּ ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה א ֱִליאָ ב ַה ְבּכוֹר
ְשׁ ֶ

ת-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַה ָלּז וְ הֵ ִסיר
ַ
ַמה-יֵּעָ ֶשׂה ָל ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַכֶּ ה אֶ

קרבות דוד
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חֶ ְרפָּ ה מֵ עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל ִכּי ִמי ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי הֶ עָ ֵרל ַהזֶּה ִכּי
ֱֹלהים ַחיִּ ים:
חֵ ֵרף ַמעַ ְרכוֹת א ִ

כז

לט

ת-ח ְרבּוֹ מֵ עַ ל ְל ַמ ָדּיו ַויּ ֹאֶ ל ָללֶ כֶ ת
ַ
ַויּ ְַחגּ ֹר ָדּוִ ד אֶ

ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ָהעָ ם

ל-שׁאוּל ל ֹא-אוּכַ ל ָללֶ כֶ ת
ָ
ִכּי ל ֹא-נִ ָסּה ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ

ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה לֵ אמ ֹר כּ ֹה יֵעָ ֶשׂה ָל ִאישׁ אֲ ֶשׁר יַכֶּ נּוּ:

יתי וַיְ ִס ֵרם ָדּוִ ד מֵ עָ ָליו :מ וַיִּ קַּ ח ַמ ְקלוֹ
ָבּאֵ לֶּ ה ִכּי ל ֹא נִ ִסּ ִ

ל-האֲ נ ִָשׁים
ָ
וַיִּ ְשׁ ַמע א ֱִליאָ ב אָ ִחיו ַהגָּדוֹל ְבּ ַד ְבּרוֹ אֶ

ָשׂם
ן-הנּ ַַחל ַויּ ֶ
ְבּיָדוֹ וַיִּ ְב ַחר-לוֹ חֲ ִמ ָשּׁה ַחלֻּ קֵ י אֲ ָבנִ ים ִמ ַ

וַיִ ַחר-אַ ף -א ֱִליאָ ב ְבּ ָדוִ ד ַויּ ֹאמֶ ר ָל ָמה-זֶּה י ַָר ְד ָתּ וְ עַ ל-

וּביּ ְַלקוּט וְ קַ ְלּעוֹ ְביָדוֹ
א ָֹתם ִבּ ְכ ִלי ָהר ִֹעים אֲ ֶשׁר-לוֹ ַ

ִמי נ ַָט ְשׁ ָתּ ְמעַ ט ַהצּ ֹאן ָההֵ נָּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר אֲ נִ י י ַָד ְע ִתּי אֶ ת-

ל-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי :מא
ַ
וַיִּ גַּשׁ אֶ

זְ ד ֹנְ ָך וְ אֵ ת ר ֹעַ ְל ָבבֶ ָך ִכּי ְל ַמעַ ן ְראוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה י ָָר ְד ָתּ:

ל-דּוִ ד וְ ָה ִאישׁ נ ֵֹשׂא ַה ִצּנָּה ְלפָ נָיו :מב ַויַּבֵּ ט ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי
ָ
אֶ

יתי עָ ָתּה הֲ לוֹא ָדּ ָבר הוּא:
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד מֶ ה עָ ִשׂ ִ

י-היָה נַעַ ר וְ אַ ְדמ ֹנִ י ִעם-יְ פֵ ה
ת-דּוִ ד וַיִּ ְבזֵהוּ ִכּ ָ
ָ
וַיִּ ְראֶ ה אֶ

מֵ אֶ ְצלוֹ אֶ ל-מוּל אַ חֵ ר ַוי ֹאמֶ ר ַכּ ָדּ ָבר ַהזֶּה

ל-דּוִ ד הֲ כֶ לֶ ב אָ נ ִֹכי ִכּי-
ָ
ַמ ְראֶ ה :מג ַויּ ֹאמֶ ר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ

וַיִּ ָשּׁ ְמעוּ

ת-דּוִ ד
ָ
אַ ָתּה ָבא-אֵ ַלי ַבּ ַמּ ְקלוֹת וַיְ קַ לֵּ ל ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ

כח

כט
ל וַיִּ סּ ֹב

וַיְ ִשׁבֻ הוּ ָהעָ ם ָדּ ָבר ַכּ ָדּ ָבר ָה ִראשׁוֹן:

לא

ֵי-שׁאוּל וַיִּ קָּ חֵ הוּ:
ַה ְדּ ָב ִרים אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ָדּוִ ד ַויַּגִּ דוּ ִל ְפנ ָ

לב

ל-שׁאוּל אַ ל-יִ פּ ֹל לֵ ב-אָ ָדם עָ ָליו
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ

ם-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַהזֶּה:
עַ ְב ְדָּך יֵלֵ ְך וְ נִ ְל ַחם ִע ַ

לג

ַויּ ֹאמֶ ר

אֹלהיו:
ָ
בֵּ

מד

ַויֵּלֶ ְך ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ה ֹלֵ ְך וְ קָ ֵרב

ל-דּוִ ד ְלכָ ה אֵ ַלי
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ

וּלבֶ הֱ ַמת ַה ָשּׂדֶ ה:
ת-בּ ָשׂ ְרָך ְלעוֹף ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ
וְ אֶ ְתּנָה אֶ ְ

מה

ל-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אַ ָתּה ָבּא אֵ ַלי ְבּחֶ ֶרב
ַ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ

ל-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַהזֶּה
ַ
ל-דּוִ ד ל ֹא תוּכַ ל ָללֶ כֶ ת אֶ
ָ
ָשׁאוּל אֶ

וּב ִכידוֹן וְ אָ נ ִֹכי ָבא-אֵ לֶ יָך ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה ְצ ָבאוֹת
וּבחֲ נִ ית ְ
ַ

ְל ִה ָלּחֵ ם ִעמּוֹ ִכּי-נַעַ ר אַ ָתּה וְ הוּא ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה ִמנְּ עֻ ָריו:

ֱֹלהי ַמעַ ְרכוֹת יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר חֵ ַר ְפ ָתּ :מו
א ֵ

לד

ַהיּוֹם ַהזֶּה

ל-שׁאוּל ר ֹעֶ ה ָהיָה עַ ְב ְדָּך ְלאָ ִביו
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ

ֹאשָׁך
יְ סַ גּ ְֶרָך -יְ הוָֹה ְבּי ִָדי וְ ִה ִכּ ִתיָך וַהֲ ִסר ִֹתי אֶ ת-ר ְ

]שׂה[ מֵ ָהעֵ דֶ ר:
ת-הדּוֹב וְ נ ָָשׂא )זֶה( ֶ
ַ
וּבא ָהאֲ ִרי וְ אֶ
ַבּצּ ֹאן ָ

מֵ עָ לֶ יָך וְ נ ַָת ִתּי פֶּ גֶר ַמחֲ נֵה ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַהיּוֹם ַהזֶּה ְלעוֹף

אתי אַ חֲ ָריו וְ ִה ִכּ ִתיו וְ ִה ַצּ ְל ִתּי ִמ ִפּיו ַויָּקָ ם עָ ַלי
וְ י ָָצ ִ

ֱֹלהים
ל-האָ ֶרץ ִכּי יֵשׁ א ִ
וּל ַחיַּת ָהאָ ֶרץ וְ י ְֵדעוּ ָכּ ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם ְ

לה

יתּיו:
וְ הֶ חֱ ז ְַק ִתּי ִבּזְ קָ נוֹ וְ ִה ִכּ ִתיו וַהֲ ִמ ִ

לו

ת-האֲ ִרי
ָ
גַּם אֶ

ַם-הדּוֹב ִה ָכּה עַ ְבדֶּ ָך וְ ָהיָה ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי הֶ עָ ֵרל ַהזֶּה
גּ ַ

ְליִ ְשׂ ָראֵ ל :מז

ל-הקָּ ָהל ַהזֶּה ִכּי-ל ֹא ְבּחֶ ֶרב
וְ י ְֵדעוּ ָכּ ַ

הוֹשׁיעַ יְ הוָֹה ִכּי ַליהוָֹה ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ נ ַָתן
וּבחֲ נִ ית יְ ִ
ַ

ֱֹלהים ַחיִּ ים :לז ַויּ ֹאמֶ ר
ְכּאַ ַחד מֵ ֶהם ִכּי ֵח ֵרף ַמעַ ְרכ ֹת א ִ

אֶ ְתכֶ ם ְבּיָדֵ נוּ:

וּמיַּד ַהדּ ֹב הוּא
ָדּוִ ד יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר ִה ִצּ ַלנִ י ִמיַּד ָהאֲ ִרי ִ

ָרץ ַה ַמּעֲ ָרכָ ה
וַיִּ ְק ַרב ִל ְק ַראת ָדּוִ ד וַיְ ַמ ֵהר ָדּוִ ד ַויּ ָ

ל-דּוִ ד לֵ ְך
ָ
י ִַצּילֵ נִ י ִמיַּד ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַהזֶּה ַויּ ֹאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ
וַיהוָֹה יִ ְהיֶה ִע ָמְּך:

לח

מח

ִל ְק ַראת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי:

וְ ָהיָה ִכּי-קָ ם ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַויֵּלֶ ְך

מט

וַיִּ ְשׁ ַלחָ -דּוִ ד אֶ ת-יָדוֹ אֶ ל-

ת-דּוִ ד ַמ ָדּיו
ָ
ַויּ ְַלבֵּ שׁ ָשׁאוּל אֶ

ת-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ ל-
ַ
ַהכֶּ ִלי וַיִּ קַּ ח ִמ ָשּׁם אֶ בֶ ן וַיְ קַ ַלּע ַויְַּך אֶ

חשׁת עַ ל-ר ֹאשׁוֹ ַויּ ְַלבֵּ שׁ א ֹתוֹ ִשׁ ְריוֹן:
קוֹבע נְ ֶ
ַ
וְ נ ַָתן

ִמ ְצחוֹ ו ִַתּ ְט ַבּע ָהאֶ בֶ ן ְבּ ִמ ְצחוֹ וַיִּ פּ ֹל עַ ל-פָּ נָיו אָ ְר ָצה:
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נ

וּבאֶ בֶ ן ַויְַּך אֶ ת-
ן-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַבּקֶּ ַלע ָ
ַויֶּחֱ זַק ָדּוִ ד ִמ ַ

ַד-דּוִ ד:
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיְ ִמיתֵ הוּ וְ חֶ ֶרב אֵ ין ְבּי ָ

נא

ָרץ
ַויּ ָ

נד

רוּשׁ ָלם
ָ
וַיִּ קַּ ח ָדּוִ ד אֶ ת-ר ֹאשׁ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיְ ִבאֵ הוּ יְ

וְ אֶ ת-כֵּ ָליו ָשׂם ְבּאָ הֳ לוֹ:

נה

ת-דּוִ ד
ָ
וְ ִכ ְראוֹת ָשׁאוּל אֶ

ת-ח ְרבּוֹ וַיִּ ְשׁ ְלפָ הּ
ַ
ל-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיִּ קַּ ח אֶ
ַ
ָדּוִ ד ַויַּעֲ מ ֹד אֶ

י ֹצֵ א ִל ְק ַראת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אָ ַמר אֶ ל-אַ ְבנֵר ַשׂר ַה ָצּ ָבא

ת-בּהּ אֶ ת-ר ֹאשׁוֹ וַיִּ ְראוּ
ִמ ַתּ ְע ָרהּ וַיְ מ ְֹתתֵ הוּ וַיִּ ְכ ָר ָ

ן-מי-זֶה ַהנַּעַ ר אַ ְבנֵר ַויּ ֹאמֶ ר אַ ְבנֵר חֵ י-נ ְַפ ְשָׁך ַהמֶּ לֶ ְך
בֶּ ִ

בּוֹרם ַו ָיּנֻסוּ:
ָ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ִכּי-מֵ ת גִּ

נב

נו

ַויָּקֻ מוּ אַ נְ ֵשׁי-

ִאם-י ָָד ְע ִתּי:

ת-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּים עַ ד-
ַ
יהוּדה ַויּ ִָרעוּ וַיִּ ְר ְדּפוּ אֶ
ָ
יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ

ָהעָ לֶ ם:

נז

בּוֹאֲ ָך גַיְ א וְ עַ ד ַשׁעֲ ֵרי עֶ ְקרוֹן וַיִּ ְפּלוּ ַח ְללֵ י ְפ ִל ְשׁ ִתּים

א ֹתוֹ אַ ְבנֵר וַיְ ִבאֵ הוּ ִל ְפנֵי ָשׁאוּל וְ ר ֹאשׁ ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ְבּיָדוֹ:

ָשׁבוּ ְבּנֵי
ַויּ ֻ

ן-מי אַ ָתּה ַהנָּעַ ר ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד
נח ַויּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו ָשׁאוּל בֶּ ִ

ְבּ ֶד ֶרְך ַשׁעֲ ַריִ ם וְ עַ ד-גַּת וְ עַ ד-עֶ ְקרוֹן:

נג

ֵיהם:
ת-מחֲ נ ֶ
ַ
יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְדֹּלק אַ חֲ ֵרי ְפ ִל ְשׁ ִתּים ַו ָיּשׁ ֹסּוּ אֶ

ן-מי-זֶה
ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך ְשׁאַ ל אַ ָתּה בֶּ ִ

ת-ה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיִּ קַּ ח
ַ
וּכשׁוּב ָדּוִ ד מֵ ַהכּוֹת אֶ
ְ

בֶּ ן-עַ ְב ְדָּך יִ ַשׁי בֵּ ית ַה ַלּ ְח ִמי

מצודת דוד
)ד( איש הבנים –

)ח( אל מערכות –

)י( אני חרפתי –

על שערב לבו לגשת בין שתי המערכות,
קראו איש הבנים ,מלשון בין:

אל החיל המסודר למלחמה:
למה תצאו –
רצה לומר :למה תצאו כולכם למלחמה:
הלא אנכי הפלשתי –
רצה לומר :אנכי הוא המיוחד שבהם ,אחד
מהשרים ,ואתם הלא עבדים ,ועם שאין
מהדרך אשר שר וגדול ילחם מול עבד נקלה,
עם כל זה ברו לכם איש ,וילחם בי:

כאומר איך לא תבושו ,הלא אני מחרף את
ישראל לומר שאין עמכם גבורה ,ואתם
תחרישון ,ועד מתי ,תנו לי איש וכו':

)ה( שקלים נחשת –
כמו שקלי נחושת ,ואינם דומים לשאר
שקלים:

)ו( ומצחת –
הוא מכלי מלחמה ,ונעשה לכסות בו
הרגלים :וכידון – מן הכובע יצא למטה כעין
כידון ,להגן צוארו ממכת חרב:

)ז( ועץ חניתו –
הוא הבית יד ,שהיתה עבה כמנור אורגים:
ולהבת – ברזל החנית ,היה משקלו שש
מאות שקלי ברזל ,ומשונה הוא משקלי
נחושת :הולך לפניו – להגן בו עליו ממכת
חרב וחנית:

קרבות דוד

)ט( להלחם אתי –
רצה לומר :להתגבר בהלחמו אתי :והיינו
– כולנו נהיה לכם לעבדים ,בעבור הנצחון
האחד לאחד:
ועבדתם אותנו –
כאומר הלא אתם עבדים לשאול ,וכשאנצח
תהיו עבדים לנו ,ואין לכם בזה נפקא מינה
גדולה כל כך:

)יב( אפרתי –
בית לחם יושבת בארץ אפרת :הזה – רצה
לומר :הניכר והידוע לכל:
בא באנשים –
לרוב זקנותו לא בא בעצמו במלחמה ,רק
בא בשלחו במקומו אנשים ,ורבותינו ז''ל
אמרו )ברכות נח א( שהיה בא במחברת
אנשים אשר הלכו אחריו לגודל חשיבותו:

)יג( הלכו אחרי שאול –
לרוב חשיבותם הלכו ליד המלך:

)יד( ודוד הוא הקטן –
ולזה לא הלך הוא ,והגדולים הלכו:
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)המשך מעמ' (57
)טו( הולך ושב –
לא ישב בקבע בבית שאול ,כי אם היה הולך
ושב וכו':

)טז( ויתיצב –

УТРО В ДОЛИНЕ hА-ЭЛА

)כב( ויטוש –

עזב והניח הכלים אשר עמו ,ביד שומר
הכלים של הבאים למלחמה:
וירץ המערכה –
אל אחיו שהלכו כבר אל המערכה:

בעלמא דברתי:

)ל( כדבר הזה –

מה יעשה לאיש וכו':

)לא( אשר דבר דוד –

עמד בין המערכות ,ודבר דבריו בבוקר
ובערב ,עד נשלמו ארבעים יום טרם בוא
דוד:

)כג( ממערכות פלשתים –
חוזר על מלת עולה:

לבזות גבורת הפלשתי באמרו מי הפלשתי
וכו' ,והרי הוא כאומר שהוא ילחם בו:

)יח( לשר האלף –

)כה( הראיתם –

)לב( אל יפול –

מה שאחיו היו נמנים בו:
תפקוד לשלום –
תשגיח לדעת שלומם:
ואת ערובתם –
את משכונם אשר משכנו לצורך פרנסתם,
תפדם מיד הממשכן ,ותקחם עמך:

)יט( והמה –
שלשת בני ישי:
נלחמים –
מוכנים המה להלחם:

)כ( ויטוש –
עזב הצאן על שומר אחד ,לשמרם עד בואו:
וישא –
את איפת הקליא וכו':
המעגלה –
היא המחנה ,שדרכה לחנות בעגול ,כי טוב
הוא להיות נשמר מהאויב מסביב:
והחיל היוצא –
ואז החיל היה יוצא אל המערכה ,הוא מקום
המלחמה ,ובעת יצאם הריעו:

)כא( ותערוך –
סדרו וערכו מערכתם ישראל ופלשתים ,זה
מול זה:
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בראותם עולה ,אמרו אלו לאלו בלשון
שאלה ,האם אתם נותנים לב להתבונן
מעשה האיש העולה הזה ,כי עולה לחרף
וכו':
יעשה חפשי –
מבלי לעבוד עבודת המלך:

)כו( מה יעשה לאיש –

אף שכבר שמע ,חזר ושאל ,להכנס בדברים
ולומר שהוא ילך:
כי מי –
במה נחשב הוא לחרף מערכות עם ה':

)כז( כדבר הזה –
האמור למעלה:

)כח( למה זה ירדת –

עדיין לא הגיד לו שאביו שלחו הנה:
במדבר –
במקום גדודי חיות ולסטים:
למען ראות –
להתענג בראיית המלחמה:

)כט( מה עשיתי עתה –

כאומר אם דרכך לכעוס עלי בעשותי
דבר רע בעיניך ,מה זה כעסת עתה ,הלא
עתה לא עשיתי מאומה ,ורק דברים

לא יחרד לב אדם בעבור הפלשתי:

)לג( כי נער אתה –

ועדיין אינך יודע טכסיסי מלחמה ,והוא רגיל
במלחמה מנעוריו:

)לד( ואת הדוב –

ועם הדוב ,שניהם יחד:

)לו( גם הדוב –

הבא עם הארי:
והיה הפלשתי –
כאומר אבטח בה' שיהיה סוף הפלשתי
כאחד מהם ,על אשר חרף וכו':

)לז( הוא יצילני –

אם לא אוכל להמית אותו:

)לט( ויואל ללכת –

רצה ללכת בכלי מלחמה:
כי לא נסה –
אלא שלא נסה ,רצה לומר :לא בחן מעולם
ללכת בכלי מלחמה ,ולזה אמר לא אוכל
וכו':

)מ( ויקח מקלו –

להטעות את הפלשתי ,לחשוב שיגש אליו

קרבות דוד

תנ״ך

מקורות
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)המשך מעמ' (58
להכותו עם המקל ,ולא יהיה נשמר מן
הקלע:
ויבחר לו –
הטובים והנאותים לקלעותם:
ובילקוט –
הכלי שם בהילקוט ,למען לא ירגיש
בהאבנים:

כי הלא אינם בידי:
כי לה' המלחמה –
על ה' להלחם על שחרפת עמו ,ובידו לתת
אתכם בידנו מבלי חרב:

סמוך לו ,כי בעת קלעו באבן ,עמד
ממרחק:
את חרבו –
של הפלשתי:
וימותתהו –
וכבר המיתו בהקלע ,ועתה כרת ראשו
בחרבו:

)מב( כי היה נער וכו' –

)מח( וירץ המערכה –

)נב( ויריעו –

)מט( אל הכלי –

)נג( וישסו –

המורה אשר לא נסה במלחמה ,לפי מעט
השנים ומהתענג:

)מג( הכלב אנכי –

כי כשאמיתן :ינוסו כולם ויפלו חללים:

)מז( כי לא בחרב –

כלפי מערכת פלשתים:

וכי כלב אנכי:
באלהיו –
באמרו אלהי פלשתים יהרגך ,וכדומה:

כלי הרועים אשר שם האבנים בה:
במצחו –
נכנסה בכובע הנחושת ונקבה ונטבעה
במצחו:

)מה( בא אלי בחרב –

)נ( ויחזק –

רצה לומר :כל בטחונך בחרב וכו':
בשם ה' –
במבטח שם ה' :אשר חרפת – חוזר הוא על
מערכות ישראל:

נתגבר על הפלשתי המזוין ולא היה בידו כי
אם הקלע והאבן:
וחרב אין ביד דוד –
לכרות בה ראש הפלשתי:

)מו( ונתתי פגד –

)נא( אל הפלשתי –

קרבות דוד

תרועת שמחה ונצחון:

רמסו ובזזו כל אשר היה במקום שעמד שם
מחנה פלשתים:

)נד( ויביאהו ירושלים –
לבשר את העם:

)נה( וכראות שאול –

מאז בא להלחם עם הפלשתי:
בן מי זה הנער –
מפני הרוח הרעה שכח שם אביו:
חי נפשך –
הריני נשבע בחי נפשך אם ידעתי:
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תניא מספרת

תניא ,ליקוטי אמרים ,פרק א
תניא ]בספ"ג דנדה[ משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי
רשע ואפי' כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה
בעיניך כרשע וצריך להבין דהא תנן ]אבות פ"ב[ ואל תהי
רשע בפני עצמך וגם אם יהיה בעיניו כרשע ירע לבבו ויהיה
עצב ולא יוכל לעבו' ה' בשמחה ובטוב לבב ואם לא ירע
לבבו כלל מזה יכול לבוא לידי קלות ח"ו .אך הענין כי הנה
מצינו בגמרא ה' חלוקות .צדיק וטוב לו צדיק ורע לו רשע
וטוב לו רשע ורע לו ובינוני .ופירשו בגמרא צדיק וטוב לו
צדיק גמור צדיק ורע לו צדיק שאינו גמור וברעיא מהימנא
פ' משפטים פי' צדיק ורע לו שהרע שבו כפוף לטוב וכו'
ובגמרא ספ"ט דברכות צדיקים יצ"ט שופטן כו' רשעים
יצה"ר שופטן בינונים זה וזה שופטן וכו' אמר רבה כגון אנא
בינוני א"ל אביי לא שביק מר חיי לכל בריה וכו' ולהבין כל
זה באר היטב וגם להבין מה שאמר איוב ]ב"ב פ"א[ רבש"ע
בראת צדיקי' בראת רשעי' כו' והא צדיק ורשע לא קאמר.
וגם להבין מהות מדרגת הבינוני שבודאי אינו מחצה זכיות
ומחצה עונות שא"כ איך טעה רבה בעצמו לומר שהוא בינוני
ונודע דלא פסיק פומיה מגירסא עד שאפי' מלאך המות
לא היה יכול לשלוט בו ואיך היה יכול לטעות במחצה
עונות ח"ו .ועוד שהרי בשעה שעושה עונות נקרא רשע
גמור ]ואם אח"כ עשה תשובה נקרא צדיק גמור[ ואפילו
העובר על איסור קל של דברי סופרים מקרי רשע כדאיתא
בפ"ב דיבמות ובפ"ק דנדה ואפילו מי שיש בידו למחות ולא
מיחה נק' רשע ]בפ"ו דשבועו'[ וכ"ש וק"ו במבטל איזו מ"ע
שאפש' לו לקיימה כמו כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו
עוסק שעליו דרשו רז"ל כי דבר ה' בזה וגו' הכרת תכרת
וגו' ופשיטא דמקרי רשע טפי מעובר איסור דרבנן וא"כ ע"כ
הבינוני אין בו אפי' עון ביטול תורה ומש"ה טעה רבה בעצמו
לומר שהוא בינוני
הגהה
)ומ"ש בזוהר ח"ג ד' רל"א כל שממועטין עונותיו וכו'
היא שאלת רב המנונא לאליהו אבל לפי תשובת
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ТАНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 7
אליהו שם הפי' צדיק ורע לו הוא כמ"ש בר"מ
פרשה משפטים דלעיל ושבעים פנים לתורה(:
והא דאמרי' בעלמא דמחצ' על מחצה מקרי בינוני ורוב
זכיות מקרי צדיק הוא שם המושאל לענין שכר ועונש לפי
שנדון אחר רובו ומקרי צדיק בדינו מאחר שזוכה בדין אבל
לענין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת ומדרגות
חלוקות צדיקים ובינונים ארז"ל צדיקים יצ"ט שופטן שנא'
ולבי חלל בקרבי שאין לו יצה"ר כי הרגו בתענית אבל כל
מי שלא הגיע למדרגה זו אף שזכיותיו מרובים על עונותיו
אינו במעלת ומדרגת צדיק כלל ולכן ארז"ל במדרש ראה
הקב"ה בצדיקים שהם מועטים עמד ושתלן בכל דור ודור
וכו' וכמ"ש וצדיק יסוד עולם:
אך ביאור הענין על פי מ"ש הרח"ו ז"ל בשער הקדושה
]ובע"ח שער נ' פ"ב[ דלכל איש ישראל אחד צדיק ואחד
רשע יש שתי נשמות דכתיב ונשמות אני עשיתי שהן
שתי נפשות נפש אחת מצד הקליפה וסטרא אחרא והיא
המתלבשת בדם האדם להחיות הגוף וכדכתיב כי נפש
הבשר בדם היא וממנה באות כל המדות רעות מארבע
יסודות רעים שבה דהיינו כעס וגאוה מיסוד האש שנגבה
למעלה .ותאות התענוגים מיסוד המים כי המים מצמיחים
כל מיני תענוג .והוללות וליצנות והתפארות ודברים
בטלים מיסוד הרוח .ועצלות ועצבות מיסוד העפר .וגם
מדות טובות שבטבע כל ישראל בתולדותם כמו רחמנות
וג"ח באות ממנה כי בישראל נפש זו דקליפה היא מקליפ'
נוגה שיש בה ג"כ טוב והיא מסוד עץ הדעת טוב ורע:
משא"כ נפשות אומות עובדי גלולים הן משאר קליפות
טמאות שאין בהן טוב כלל כמ"ש בע"ח שער מ"ט פ"ג
וכל טיבו דעבדין האומות עובדי גלולים לגרמייהו עבדין
וכדאיתא בגמרא ע"פ וחסד לאומים חטאת שכל צדקה
וחסד שאומות עובדי גלולים עושין אינן אלא להתייהר כו':
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תניא מספרת

ספר המאמרים מלוקט ח״ג ד״ה
יום טוב של ר״ה סעיפים ג-ו
ג( ויובן זה בהקדים מה שארז"ל  14משביעין אותו תהי
צדיק כו' ,ואמר כ"ק מו"ח אדמו"ר  15בשם הצ"צ ,אשר בראש

השנה הראשונה לחייו )שנת תק"ן  (16אמר אדמו"ר הזקן דרוש
משביעין אותו תהי צדיק כו' ,והוא השלשת פרקים הראשונים
של ספר התניא  .17ויש לבאר השייכות דענין משביעין אותו
לראש השנה ע"פ המבואר בלקו"ת  ,18דזה שכל אחד מישראל
נק' אדם )אתם קרויין אדם  ,(19הוא ,לפי שבנשמת כל אחד
מישראל יש חלק מנשמת אדם הראשון .ומזה מובן ,דבראש
השנה )יום ברוא אדם הראשון( שאז מתחדש )בכל שנה(
הענין דהמשכת נשמת אדם הראשון בגופו )ויפח  20באפיו
נשמת חיים(  ,21הרי זה גם יום ההולדת של כל אחד מישראל.

ד( והנה השייכות דג' ענינים אלה )שבועה ,שובע,
שבעה( היא ,דענין השבועה הוא שמקשר את עצמותו .וכמו

בשבועה כפשוטה ,דזה שהאדם נשבע לעשות איזה דבר )הגם
שעכשיו בעת שנשבע הוא רוצה בזה ,ולמה צריך להשבועה(,
הוא ,בכדי שגם כשיהי' איזה דבר שיגרום שלא ירצה בהדבר,
הנה ע"י שנשבע לעשות הדבר ,יעשה את הדבר גם נגד רצונו .28
והטעם על זה הוא כי ענין השבועה הוא שמקשר את עצמותו
בזה ,עצם הנפש שלמעלה מרצון .ועד"ז הוא למעלה ,דענין
השבועה הוא כמ"ש  29בי נשבעתי ,בי בעצמותי .וכמבואר
בהדרושים  ,30דבי קאי על עתיק ,וידוע  31שעתיק הוא בחינה
תחתונה שבמאציל שלמעלה משרש הנאצלים.
וזהו  32משביעין אותו תהי צדיק ,דזה שצריך להשביע את הנשמה
תהי צדיק ,הגם שזה )להיות צדיק( הוא רצון הנשמה ,כי ע"י

ה( והנה מדייק הצ"צ 34במ"ש משביעין אותו תהי צדיק,
איך מהני השבועה לנשמה על הגוף ונה"ב ,שזהו דבר

שאינו ברשותה ,והלא אין אדם מקנה דבר שאינו ברשותו .ומבאר,
דזה שמשביעין אותו תהי צדיק למדו רז"ל ממ"ש 35כי לי תכרע
כל ברך תשבע כל לשון ,כי לי תכרע כל ברך זה יום המיתה ,תשבע
כל לשון זה יום הלידה .והתחלת כתוב זה הוא בי נשבעתי ,דבי
קאי על עתיק) 36כנ"ל( .וזה שתשבע כל לשון בא בהמשך לבי
נשבעתי ,הוא ,כי בהשבועה שמשביעין אותו תהי צדיק נמשך כח
מבחינת בי נשבעתי .ובכח זה ,ביכולת הנשמה לשלוט על נה"ב.37

קרבות דוד

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 7

וי"ל שזהו הקשר דמשביעין אותו לראש השנה.
ויש לקשר זה עם פירוש המדרש  22עה"פ  23בחודש השביעי
שהוא ירחא דשבועתא )שביעי מלשון שבועה( ,וכמבואר
בדרושי הצ"צ  24השייכות דירחא דשבועתא
למשביעין אותו תהי צדיק .ואולי יש להוסיף ,דבחודש השביעי
ג' פירושים ,שביעי כפשוטו ,שביעי מלשון שבועה )ירחא
25
דשבועתא כנ"ל( ,ושביעי מלשון שובע ,כדאיתא במדרש
דפירוש בחודש השביעי הוא ,שהוא משובע בכל )גיתות בתוכו,
ברכות בתוכו ,וכו'( .ועד"ז הוא במשביעין אותו תהי צדיק כו',
שמבואר בכ"מ  26וגם בדרושי הצ"צ  27דבמשביעין ג' פירושים.
משביעין כפשוטו ,וגם מלשון שובע ומלשון שבעה ,כדלקמן.

התלבשותה בגוף ונפש הבהמית ,אפשר שהגוף ונה"ב יעלימו
ויסתירו על הנשמה .ובפרט ששרש נה"א הוא בתיקון ושרש
נה"ב הוא בתוהו שקדם לתיקון .ולכן משביעין את הנשמה תהי
צדיק ,דענין השבועה הוא המשכת שרש הנשמה כמו שהיא
מושרשת בעצמות אוא"ס )למעלה מהענין דתוהו ותיקון( ,ועי"ז
תוכל להתגבר על נה"ב .וזהו שמשביעין אותו הוא גם מלשון
שובע ,דשובע הוא נתינת כח .וע"י השבועה ,המשכת שרש
הנשמה כמו שהיא מושרשת בעצמות אוא"ס ]שהוא בדוגמת
שרש הבן כמו שהוא במוח האב עצמו טרם שנמשך  ,[33נותנים
כח להנשמה כמו שהיא בגילוי למעלה ]שהוא בדוגמת הבן כמו
שנמשך ממוח האב  ,[33וגם להנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף
ונה"ב ,לעבוד עבודתה בסור מרע )אל תהי רשע( ובועשה טוב
)תהי צדיק(.

ויש לומר ,דהביאור איך מהני השבועה לנשמה על הגוף ונה"ב
שזה דבר שאינו ברשותה ,הוא ,כי מצד הדרגא דבי נשבעתי ,גם
הגוף ונה"ב הם ברשות הנשמה .דבבחינת הגילויים ,הנשמה והגוף
ונה"ב הם שני ענינים .דשרש הנשמה הוא בתיקון ושרש הגוף
ונה"ב הוא בתוהו .אבל באוא"ס שלמעלה מתוהו ותיקון ,מכיון
שהכוונה מלכתחילה בבנין וסתירת התוהו היתה שיהי' בירור
התוהו )שרש הגוף ונה"ב( ע"י התיקון )שרש נה"א( ,38לכן ע"י
גילוי אוא"ס ,גם הגוף ונה"ב נעשים ברשותה של הנשמה ,כי כוונת
התהוותם מלכתחילה היא שיתבררו ע"י הנשמה.
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ו( ויש לומר ,שהחילוק בין שני הענינים דמשביעין אותו,
משביעין מלשון שבועה ומשביעין מלשון שובע ,הוא,
שמשביעין מלשון שבועה הוא המשכת שרש הנשמה,

ויש לקשר זה עם מ"ש הצ"צ  41דשבועה היא בבינה ביסוד
ובמלכות ,דזה ששבועה היא בבינה שייך להשבועה עצמה,
המשכת עתיק ]ועד"ז המשכת שרש הנשמה[ ,דבבינה הוא גילוי
עתיק  .42כמ"ש  43ונהר יוצא מעדן ,דנהר הוא בינה ועדן הוא
עתיק ,ופירוש נהר יוצא מעדן הוא שבבינה הוא גילוי עתיק .וזה
ששבועה היא
במלכות שייך להשובע דשבועה ,דזה שהשבועה משפעת ונותנת
כח בהנשמה שבהגוף הוא ע"י שההמשכה היא במלכות ,וזה
ששבועה היא ביסוד ,הוא ,שהמשכת הבינה )ועתיק שבה(
במלכות היא ע"י היסוד .וזהו גם הקשר עם הפירוש השלישי
במשביעין אותו שהוא מלשון שבע ,דלפי ביאור אחד קאי זה על
היסוד ,שהוא שביעי מהבינה .44

 (14נדה ל ,ב.
" (15היום יום" ו אדר שני.
 (16הצ"צ נולד בכ"ט אלול תקמ"ט ,ערב ר"ה תק"ן )"היום יום"
כט אלול ,ערב ר"ה .וראה בארוכה "התמים" חוברת ג' ע'
כה ]קכט ,ב[( ,והדרוש משביעין אותו אמר אדמו"ר הזקן
בר"ה הראשון לחייו )דהצ"צ( ר"ה תק"ן.
 (17להעיר שבספ"ג דתניא ]סיום וחותם הדרוש ,דהכל הולך
אחר החיתום )ברכות יב ,א([ מדובר בענין הדעת – ענינו של
הצ"צ )ראה סה"ש ה'תש"ב ריש ע'  .19ה'תש"ה ע' .(60
 (18נצבים מז ,ב.
 (19יבמות סא ,רע"א.
 (20בראשית ב ,ז.
 (21לקו"ת שם מז ,א.
 (22ויק"ר פכ"ט ,ט.
 (23אמור כג ,כד.
" (24קיצורים והערות" לתניא ע' נח .אוה"ת דרושים לר"ה ע'
א'שיב.
 (25ויק"ר שם ,ח.
 (26ד"ה ועשית חג שבועות תרח"צ )סה"מ תרח"צ ע' רלה
ואילך(.
 (27ב"הגהות וביאורים" לתניא פ"א ,נדפסו ב"קיצורים והערות"
לתניא ע' מח ואילך .ד"ה תניא בספ"ג דנדה משביעין
אותו וד"ה ועשית חג שבועות להצ"צ ,קטעים מהם נעתקו
בליקוט פירושים וכו' לתניא שם.
 (28בלקו"ת שמע"צ )פג ,ג( "נגד חכמתו ורצונו" .וי"ל שהכוונה
בזה שמוסיף "ורצונו" היא ,דפעולת השבועה היא לא רק

שע"י השכל לא יהי' שינוי בהרצון ,אלא שגם אם יהי' שינוי
גם בהרצון )שבגילוי( יעשה נגד רצונו.
 (29בזהר שבהערה הבאה )הובא בלקו"ת שם( הובא הפסוק בי
נשבעתי שנאמר לאברהם אבינו )וירא כב ,טז( .וב"קיצורים
והערות" לתניא שבהערה  36מובא זה גם בנוגע להפסוק
בי נשבעתי שבישעי' )מה ,כג( שממנו למדין בגמ' נדה שם
שמשביעין אותו כו'.
" (30קיצורים והערות" שם ס"ע נב ואילך ,מזח"ג קל ,א .וראה
גם אוה"ת דרושים לר"ה ע' א'שיא.
 (31ראה ע"ח שער מב )שער דרושי אבי"ע( פ"א .לקו"ת
בחוקותי מו ,ג .ובכ"מ.
 (32בהבא לקמן ראה "קיצורים והערות" שם ע' מח ואילך .ד"ה
ועשית חג שבועות להצ"צ הנ"ל .קונטרס ומעין מי"ד פ"א.
 (33ראה בארוכה סה"מ ה'תש"ד ע' .130
 (34ב"קיצורים והערות" שם ע' מח .וראה גם ד"ה ועשית חג
שבועות להצ"צ )ליקוט פירושים וכו' ע' יט(.
 (35ישעי' מה ,כג.
" (36קיצורים והערות" שם ס"ע מח .שם ס"ע סו.
 (37שם ס"ע סו ואילך.
 (38המשך והחרים תרל"א ע' יט .המשך תרס"ו ע' שכה .ובכ"מ.
 (39קונטרס ומעין שם .ד"ה הנ"ל תרח"צ )סה"מ שם ע' רמ(.
 (40פל"ז )מח ,ב(.
" (41קיצורים והערות" שם ע' נה.
 (42ראה זח"ג קעח ,ב .תו"א ר"פ לך לך .ובכ"מ.
 (43בראשית ב ,י.
" (44קיצורים והערות" שם ע' סג.

ומשביעין מלשון שובע הוא שהמשכה זו תהי' בגילוי בהנשמה כמו
שבאה בהמשכה )כולל הנשמה כמו שהיא מלובשת בגוף ונה"ב(,
בדוגמת שביעה כפשוטה ,שהמאכל משביע את האדם .וזהו
דמשביעין אותו מלשון שובע הוא נתינת כח )כמבואר בכ"מ,(39
דע"י שההמשכה דהשבועה היא בגילוי בהנשמה שבהגוף ,יש לה
הכח להתגבר על נפש הבהמית )כנ"ל סעיף ד( ,וגם לפעול בו
הבירור והזיכוך )כנ"ל סעיף ה( ,שבשביל זה ירדה למטה .וכמבואר
בתניא ,40דתכלית הכוונה בירידת הנשמה למטה הוא )לא בשביל
הנשמה ,אלא( בכדי לברר ולזכך את הגוף ונה"ב וחלקו בעולם.

62

קרבות דוד

תלמוד

מקורות

קרבות דוד



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

63

תלמוד

מקורות

64



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

קרבות דוד

מקורות נוספים

מקורות



הקופסה השחורה – יין

שערי המועדים – פורים – ע' קיא-קטז

קרבות דוד

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

65

מקורות נוספים

מקורות



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

66

קרבות דוד

מקורות נוספים

מקורות



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

קרבות דוד

67

מקורות נוספים

מקורות



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

68

קרבות דוד

מקורות נוספים

מקורות



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

קרבות דוד

69

מקורות נוספים

מקורות



הקופסה השחורה – יין

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ВИНО

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 9

70

קרבות דוד

תנ״ך

מקורות



כוכבי תהילים

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

)א( ַל ְמנַ ֵצּ ַח ַﬠ ְלמוּת ַל ֵבּן ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד:

תהלים פרק ט

רש"י על תהלים פרק ט
)א( על מות לבן –

יש פותרין על מות לבן על מת בנו אבשלום ולא יתכן פתרונו מפני אומ' לבן ולא אמר
הבן ואין לו במזמור עדות וזכרון לאמץ זה הפתרון ויש פותרין על מות לבן נבל ואף
זה לא יתכן להפוך את השם ואין במזמור זכרונו )סא''א( וראיתי במסורה הגדולה
שהיא תיבה אחת שהרי חיבר לה )לקמן מח( והוא ינהגנו עלמות פתרו מנחם ודונש
מה שפתרו ואינו נראה בעיני ,וראיתי בפסיקת' שהענין מדבר בעמלק גערת גוים שמם
מחית ואומר אני למנצח על מות לבן שיר זה לעתיד לבא כשיתלבן ילדותן ושחרותן
של ישראל ותגלה צדקתם ותקרב ישועתם שימחה עמלק וזרעו ,עלמות ילדות ,לבן
כמו ללבן ,ומנחם פתר עלמות לבן ,נגינות ללמד וכה פתרונו למנצח על מות לבן
למשורר נגינות ללמד ,ויהי לבן כמו להבין ולבונן ,עלמות ע''ש כלי שיר ששמו עלמות
כמו שאמר )להלן מו( על עלמות שיר ודונש פתר לבן שם אדם שהי' שמו לבן שהי'
נלחם בדוד בימים ההם ומה שהוא אומר גערת גוים אבדת רשע הרשע הזה הוא לבן
ההורג עם נקיים ואע''פ שאין אתה רואה במקום אחר אדם שהי' שמו לבן רק במקום
הזה כן אתה מוצא בשמות אחרים שאינן נכתבים במקרא רק פעם א':
בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 14

קרבות דוד
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ПОЕДИНОК

קרב

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 19-20
עמ' 17

שמואל א פרק יז
מח

וְ ָהיָה ִכּי קָ ם ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַויֵּלֶ ְך וַיִּ ְק ַרב ִל ְק ַראת

ָדּוִ ד וַיְ ַמהֵ ר ָדּוִ ד ַויּ ָָרץ ַה ַמּעֲ ָרכָ ה ִל ְק ַראת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי:

מט

וַיִּ ְשׁ ַלח ָדּוִ ד אֶ ת יָדוֹ אֶ ל ַהכֶּ ִלי וַיִּ קַּ ח ִמ ָשּׁם אֶ בֶ ן

ְבּ ִמ ְצחוֹ וַיִּ פּ ֹל עַ ל פָּ נָיו אָ ְר ָצה:

נ

ַויֶּחֱ זַק ָדּוִ ד ִמן

וּבאֶ בֶ ן ַויְַּך אֶ ת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי וַיְ ִמיתֵ הוּ
ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי ַבּקֶּ ַלע ָ
וְ חֶ ֶרב אֵ ין ְבּיַד ָדּוִ ד:

וַיְ קַ ַלּע ַויְַּך אֶ ת ַה ְפּ ִל ְשׁ ִתּי אֶ ל ִמ ְצחוֹ ו ִַתּ ְט ַבּע ָהאֶ בֶ ן


)מט( ויפל על פניו –

לא היה לו לפול אלא לאחוריו ,שהרי
על מצחו הוכה ,אלא כדי שלא יצטער

74

דוד לילך ולחתוך את ראשו ,שנשתכר
דוד עכשיו שתים עשרה אמות וזרתים,
שקומתו שש אמות וזרת ,נשתכר

מלא קומה לאחוריו ,ומלא קומה לפניו
)במדרש תהלים(:

קרבות דוד

שיעורים

21-22

קרבות דוד

חלק ד .שיעורים 21-22

77

מבצע ”ירושלים“
 77שמואל א פרק יז עם פירוש הרד“ק
המבצע הצבאי המיוחד הניכר ביותר של סוף המאה
הכ«ט :תחת מעטה הלילה סיירת מובחרת חודרת אל
עיר מסוגרת ובצורה מארבע רוחותיה.

80

ירושלים צעירה
 80יהושע פרק טו
יסכל
ֵ
השליט המקומי ,העונה לשם אדוני צדק ,לא
להסתמך על חוזק מגנניו .בהתכוננו לעמוד כנגד צבא
השחרור של יהושע בן נון ,הוא ירכיב ַי ְח ָּדה צבאית מחמש
ערים של מרכז הארץ.

81

שאלות בנושא

 81לקוטי שיחות כרך ל פרשת חיי שרה שיחה א
חזותה של ירושלים בסוף המאה החמש עשרה רחוקה
עדיין מזו של עיר בירה .מדובר בישוב לא גדול ,שתופס
שטח כולל של ארבע מאות על מאה חמישים מטרים
בלבד ,וכמעט ואין בו סיכוי להיתקל בבן העם הנבחר.

 89תהלים פרק קלב עם פירוש ראב«ע

89

התגלותו של דוד
 89שמואל א פרק טז עם פירוש הרד“ק
בשנת ב‘ אלפים שמונה מאות שמונים ושתים בביתו של
ישי בית הלחמי מופיע אורח בלתי צפוי .שמואל הנביא,
שופט גדול ומנהיג דגול ,הגיע העירה להבאת הקרבן,
ואף אחד לא מעלה על דעתו ,שלביקור זה ישנה עוד
מטרה חשובה נוספת אחת.
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 91שמואל ב פרק ה עם פירוש הרד«ק
בשנת אלפיים שמונה מאות תשעים ואחד נציגי כל שניים
עשר המטות יבואו אל משכנו של דוד בחברון בכדי
למנותו לתפקיד ראש המדינה המאוחדת.

 93שמואל א פרק ל עם פירוש הרד«ק
במהלך השנה הסמוכה לקבלת הבשורה דוד גובר
בדו-קרב על גלית .את הצלחה ראשונה זו מלווים מספר
מסעות צבאיים מוצלחים נגד הכובשים הים-תיכוניים :נגד
גשור ,בני גזר והעמקלים ,וכן קרב צקלג.

95

רמב“ם ,מספרו ”הלכות מלכים«,
פרק ג' ,הלכה א'
 95רמב“ם הלכות מלכים פרק ג הלכות א-ו
”בעת שישב המלך על כסא מלכותו ,כותב לו ספר תורה
לעצמו .יתר על הספר שהניחו לו אבותיו ,ומגיהו מספר
העזרה על פי בית דין של שבעים ואחד...

96

הקופסה השחורה:הרמז השני
 96משנה מסכת ראש השנה פרק א משנה ב
תכולתה של הקופסה השחורה אף היא שייכת לתחום
השיפוט של הקנצלרייה השמימית ,אך שיעור »הכנסתו«
ו«הוצאתו« נקבע ארבעה עשר יום מאוחר יותר —במועד
חג הסוכות.

97

עברית ב 5-דקות
 97תהלים פרק מב עם פירוש ראב“ע
עברית ב 5-דקותבמקרא המילה ”צינור“ מופיעה פעמיים:
פעם בספר ”תהלים“ ,ופעם בספר ”שמואל“ ,בתיאור
המבצע המיוחד לשחרור ירושלים.

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

תנ״ך

מקורות
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מבצע ״ירושלים״

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 2

שמואל ב פרק ה
ד

ֹלשׁים ָשׁנָה ָדּוִ ד ְבּ ָמ ְלכוֹ אַ ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה
ן-שׁ ִ
בֶּ ְ

ָמ ָלְך:

ה

הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים
ָ
ְבּחֶ ְברוֹן ָמ ַלְך עַ ל-יְ

ז
ח

וַיִּ ְלכּ ֹד ָדּוִ ד אֵ ת ְמצֻ ַדת ִציּוֹן ִהיא ִעיר ָדּוִ ד:
בוּסי וְ יִ ַגּע
ל-מכֵּ ה יְ ִ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד ַבּיּוֹם ַההוּא ָכּ ַ

ֹלשׁים וְ ָשֹׁלשׁ
ירוּשׁ ַלם ָמ ַלְך ְשׁ ִ
ָ
וּב
וְ ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים ִ

)שׂנֻאֵ י(
)שׂנֻאֵ ו( ְ
ת-ה ִעוְ ִרים ְ
ַ
ת-ה ִפּ ְס ִחים וְ אֶ
ַ
ַבּ ִצּנּוֹר וְ אֶ

ַויֵּלֶ ְך ַהמֶּ לֶ ְך

וּפסֵּ ַח ל ֹא יָבוֹא אֶ ל-
ֹאמרוּ ִעוֵּר ִ
נֶפֶ שׁ ָדּוִ ד עַ ל-כֵּ ן י ְ

יהוּדה:
ָ
ָשׁנָה עַ ל ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ

ו

יוֹשׁב ָהאָ ֶרץ ַויּ ֹאמֶ ר
ֵ
ל-היְ בֻ ִסי
ַ
רוּשׁ ַלם אֶ
ָ
ָשׁיו יְ
וַאֲ נ ָ
ְל ָדוִ ד

לֵ אמ ֹר

ֹא-תבוֹא
ל ָ

הֵ נָּה

ִכּי

ירָך
ִאם-הֱ ִס ְ

ָה ִעוְ ִרים וְ ַה ִפּ ְס ִחים לֵ אמ ֹר ל ֹא-יָבוֹא ָדוִ ד הֵ נָּה:

ַה ָבּיִ ת :ט

א-להּ ִעיר ָדּוִ ד
ֵשׁב ָדּוִ ד ַבּ ְמּצֻ ָדה וַיִּ ְק ָר ָ
ַויּ ֶ

ן-ה ִמּלּוֹא ו ָָביְ ָתה:
וַיִּ בֶ ן ָדּוִ ד סָ ִביב ִמ ַ

י

ַויֵּלֶ ְך ָדּוִ ד

ֹלהי ְצ ָבאוֹת ִעמּוֹ:
ָהלוְֹך וְ גָדוֹל וַיהוָֹה ֱא ֵ

רד"ק
)ה( בחברון מלך על יהודה שבע
שנים וששה חדשים –
ובכלל לא מנאם ,לפי שלא היתה שנה
שלמה וכן בספר מלכים לא מנה אותם ששה
חדשים אפילו בפרט ,לפי שלא היתה שנה
שלימה .ובדרש:אלין ששה חדשים יתירים
מה אנון? ר' יצחק בשם ר' יהודה:חסירים
היו משלשים ושלש אלא שהכתובים
חולקים כבוד לירושלם ומונין אותם שלימים
אמר רבי יודן:חשבון המרובה בולע את
המועט .אמר ר' יודן:כתוב כי ששה חדשים
ישב שם יואב ,אותן חדשים לא עלו לו מן
המנין .דבר אחר:אותן חדשים שברח מפני
אבשלום ובשעירה היה מתכפר כהדיוט ,לא
עלו מן המניין.

)ו( וילך המלך ואנשיו –
ובדברי הימים:וילך דוד וכל ישראל?! כי
כל ישראל היו עתה אנשיו וכיון שמלך על
כל ישראל ,הלך אל ירושלם ללכוד מצודת
ציון ,לפי שהיתה קבלה אצלם כי ציון ראש
ממלכת ישראל ולא ילכוד אותה אלא מי

שיהיה מלך על כל ישראל ,ועד היום לא
נתקיימה מלכות בישראל ,כי שאול לא קמה
מלכותו.
כי אם הסירך העורים והפסחים –
תרגם יונתן:אלהין באעדיותך חטאיא
וחיביא דאמרין לא יעול דוד הלכא .ומצאנו
בדרש:אמרו אנשי יבוס לאברהם:כרות
עמנו ברית שאין זרעך יורש את עיר
היבוס ואנו מוכרין לך את מערת המכפלה
ועשה כן ,ואנשי יבוס עשו צלמי נחשת
והעמידום ברחוב העיר וכתבו עליהם ברית
השבועה ,וכשבאו ישראל לארץ לא יכלו
להכנס שם מפני השבועה ,שנאמר:ואת
היבוסי יושב ירושלם לא יכלו בני ישראל
להורישם.
וכשמלך דוד רצה להכנס שם ולא
הניחוהו ,שנאמר:ויאמרו אנשי יבוס לא
תבא הנה .אמרו לו:אין אתה יכול עד
שתסיר הצלמים הללו שכתוב עליהם ברית
השבועה ,שנאמר:כי אם הסירך העורים
והפסחים ואלו הם הצלמים ,שעינים להם
ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו רגליהם

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

ולא יהלכו ,שנאי נפש דוד ,לפי ששונא
מלשמוע ומעבוד ע"א ,שנאמר:על כן
יאמרו עור ופסח לא יבא אל הבית .אמר
דוד לאנשיו:כל מי שיעלה בראשונה ויסיר
את הצלמים יהיה לראש ועלה יואב והיה
לראש ,שנאמר:ויעל יואב וגו' ואחר כן
קנה דוד את עיר היבוסי לישראל בככר
זהב בכתב לאחוזת עולם בשש מאות זהב,
שנאמר:ויתן דוד לארונה במקום וגו' .ועוד
אמרו:כי שני צלמים אלו היו בראש המגדל
הנקרא צנור והיה אחד עור על שם יצחק
והאחד היה פסח על שם יעקב ובפיהם
השבועה שנשבע אברהם לאבימלך,
שנאמר:אם תשקר לי ולניני ולנכדי ,לפיכך
לא כבשו ישראל ,כשכבשו את ירושלם כי
עדיין היה נכד אבימלך חי ובימי דוד כבר מת
ובטלה השבועה.
והחכם ר' אברהם א"ע פירש:כי אם הסירך
– כמו הסיר כלומר אם תסיר למלחמתך
אפילו העורים והפסחים אז ימנעוך שלא
תבא הנה ,כי המגדל הזה חזק מאד ולא
נירא אותך למלחמה.

77
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רד"ק

)המשך מעמ' (77
)ח( ויאמר דוד –
עתה ספר איך לכדה ,שאמר:
כל מכה יבוסי ויגע בצנור –
ופירושו במקום החזק .ויונתן תרגם:וישרי
למכבש כרכא.
ואת הפסחים ואת העורים –
כלומר ויבא ג"כ הפסחים והעורים.
ומכה –
שזכר עומד במקום שנים.
שנואי נפש דוד –
ולפי שבזוהו בהם שאמרו שהם ימנעוהו
שלא ילכוד את המצודה ,ואמר:כל מכה
ולא אמר מה יעשה לו ,וכמוהו:כל הורג
קין .ובדברי הימים מפרש כל מכה יבוסי
בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל יואב
בראשונה ויהי לראש .ובמדרש:
כל מכה יבוסי ויגע בצנור –
כל מי שהיה מכה יבוסי היה נוגע בצנור,
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כלומר לא היו יכולים לכבשם אם לא היו
מגיעים בצנור והוא המקום הגבוה במגדל,
מה עשו? הביאו אילן של ברוש וכפפו אותו
וקפץ יואב ועלה בראש החומה ובקשו
להורגו ,והיה גבור חיל ונלחם כנגדם ובאו
גבורי ישראל ועזרוהו.
ובמדרש אחר:כתוב כן מה עשה יואב
הלך והביא ברוש אחד רענן וקבעו בצד
החומה וכפף ראשו שהיה רך ואחז בו
דוד וקפץ יואב על ראשו של דוד ונתלה
בברוש ודלג על החומה ,וזהו שאמר דוד
יהלמני צדיק חסד שמן ראש אל יניא
ראשי .מה עשה הקב"ה? קצר את החומה
עד שעלה דוד אחריו ,שנאמר:ובאלהי
אדלג שור.
על כן יאמרו –
כי מהיום ההוא ואילך לא יבא עור ופסח
אל הבית הזה היא מצודת ציון ,לבזיון אותן

העורים והפסחים ולזכרון לדורות היאך
לכדה דוד.

)ט( מן המלוא וביתה –
מן המלוא ולפנים ומלוא הוא מקום סמוך
לחומה ,ואותו המקום היתה רחבה להאסף
העם שם ,לפיכך נקרא מלוא כמו:קראו
מלאו ואמרו האספו ונבואה וממנו ולפנים
בנה .ובדברי הימים אומר:כי יואב בנה שאר
העיר.

)י( הלוך וגדול –
שניהם מקור.
וה' אלהי צבאות עמו –
טעם הספור הזה ,כי בעזרתו היה מנצח כל
החיילות בכל אשר יצא ,כי ה' עמו שהוא
אדון צבאות מעלה וצבאות מטה.

קרבות דוד
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מבצע ״ירושלים״

»СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ИЕРУСАЛИМ

מלבים
)ד( ארבעים שנה מלך –
ולא חשב הששה חדשים שחשבון המרובה
בולע את המועט .כמו שאמר ר' יודן במדרש
שמואל ,ויש עוד כמה דעות שם ובסנהדרין
דף קז:

)ו( למה בחר ללכת תיכף אחר המל־
כתו ללחום את היבוסי בירושלים,
וענין העורים והפסחים והצנור נלאו בו
המפרשים לפתרו:
וילך המלך ואנשיו –
אחר שעתה התאחדו שני ממלכות ישראל,
שהיו עד עתה שבט יהודה תחת דוד ,ויתר
השבטים ובנימין שבט שאול בראשם תחת
איש בושת ,ושבו כולם למלכות אחת תחת
דוד ,היה מן העצה ,וכן הופיע רצון ה' ,שעיר
המלוכה תהיה בגבול השייך לשני השבטים
שהיו שבטי מלכות ,וזה היה בירושלים
שהיתה חציה ליהודה וחציה לבנימין כמו
שאמר בגבולי הארץ.
וכמו שאמרן חז"ל:רצועה היתה יוצאה
מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין ובו
מזבח בנוי ,וכבר בארנו )שופטים א'( כי בני
יהודה כבשו חלקם בירושלים רק בני בנימין
לא כבשו את חלקם וישב שם היבוסי ,וילך
המלך ואנשיו להוריש את היבוסי מחלק בני
בנימין ,ויאמר לדוד לאמר לא תבא הנה.
כפי הפשט ערבים עלי דברי הרלב"ג:שבשער
העיר עשו צלמים בדמות עורים ופסחים
והיו עשויים באופן מהתחבולה שירימו
ויניעו בכחם מקלות ומוטות של ברזל
רבי המשקל ,תנועה חזקה בענין שלא
יוכל אדם לקרב שם כי יכו אותו הצלמים

קרבות דוד

במקלות )ויוכל להיות שג"כ עמדו תחתיהם
עורים ופסחים ממש עוזרים בהנעתם( והיו
סמוכים לצנור המים באופן שהיה הצנור
מוציא המים מפיו ,וע"י הגרת המים
ושטיפתם התנענעו הצלמים והמקלות
כאשר יהיה ברחיים וכמו שראה תחבולות
אלה בעיניו .עכ"ד.
וכפי זה העמידו סמוך לשער העיר שורה
של צלמים בדמות עורים ,ואחריה שורה
של צלמים בדמות פסחים ,ואחריהם
הצנור מוגיר המים ,ומצד השני של העיר
היתה המצודה ,ובין העיר ובין המצודה
עמדו אנשי החיל מוכנים להלחם אל הצד
שירצה האויב ליכנס ,ובראשונה רצה דוד
ליכנס דרך השער ,ויאמרו לו לאמר לא
תבא הנה כי אם הסירך העורים והפסחים
רצה לומר אי אפשר שתכנס אם לא תסיר
תחלה את העורים ואח"כ את הפסחים
מניעי המקלות אשר לא יניחוך לעבור את
השער וזה שאמר לאמר לא תבא הנה שהם
אומרים וגוזרים שלא תבא הנה )רצה לומר
שימנעוך מלבא( )ויתכן כי עם התחבולה
הזאת היו מיחסים לצלמים האלה כח
אלהות כמו שיהו דרכי עובדי עבודה זרה
הקדמונים שהיו מתקנים פסיליהם ע"י
גלילים וצירים שיתנענעו וירימו כבדים
במלאכה והיו מהבילים לההמון הסכלים
כי זו כחו לאלהו ,ובזה תשתף גם דעת חז"ל
שהיו רומזים בדמותים האלה גם שבועת
אברהם או יצחק לאבימלך(.

)ז( וילכד דוד –
כאשר ראה שאי אפשר לכבוש מצד שער

העיר ,הלך לצד השני ששם המצודה ולכד
את מצודת ציון ,ולכן נקראה אח"כ עיר דוד,
שהוא כבשה בעצמו.

)ח( ויאמר דוד –
ואז אמר שמי שילחם מצד הזה והלאה
מוכרח להכות יבוסי תחלה שהם אנשי החיל
שעמדו בין המצודה ובין הצלמים ,ואח"כ יגע
בצנור המוגיר מים על הצלמים כי הבא מצד
זה יהיה סדר פגיעתו תחלה בהצנור ואח"כ
בהפסחים ואח"כ בהעורים ,שנואי נפש דוד
מוסב על כולם ,יבוסי והעורים והפסחים
שונאיו ,ופה לא פורש מה יעשה לו ובדה"י
פירש כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש
ולשר ,ושם באר שלכדה יואב.
על כן יאמרו עור ופסח –
רצה לומר יען שהעורים והפסחים יאמרו
שלא יבא דוד אל הבית רק בחוץ יעמוד ,לכן
ראוי להכותם ולהחרימם.

)ט( וישב דוד במצודה –
שם נתישב ושם הכין בית מלכותו ,ויבן
סביב מן המלוא וביתה המלוא היתה חוץ
למצודה ששם היו העם מתקבצים ,ובנה
העיר מן המלוא ולפנים ,כי ממנו ולחוץ
לא בנה שיהיה פנוי לאסיפת העם) ,כי לכן
הוכיח ירבעם את שלמה שבנה את המלוא
מ"א י"א כל זה(.

)י( וילך –
מאז נתגדל דוד ,בין בהצלחה היה הלוך
וגדול ,בין באושר הנפשי וה' עמו.
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МОЛОДОЙ ИЕРУСАЛИМ

ירושלים צעירה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 4

יהושע פרק טו
כ
כא

הוּדה ְל ִמ ְשׁ ְפּח ָֹתם:
ָ
ז ֹאת נַחֲ ַלת ַמטֵּ ה ְבנֵי-יְ
הוּדה אֶ ל-
ָ
וַיִּ ְהיוּ הֶ עָ ִרים ִמ ְקצֵ ה ְל ַמטֵּ ה ְבנֵי-יְ

יה :מו
יה וַחֲ צֵ ֶר ָ
וּבנ ֹתֶ ָ
מה עֶ ְקרוֹן ְ
יה
יהן :מז אַ ְשׁדּוֹד ְבּנוֹתֶ ָ
אֲ ֶשׁר-עַ ל-יַד אַ ְשׁדּוֹד וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָמּה כּ ֹל
מֵ עֶ ְקרוֹן ָוי ָ

גְּ בוּל ֱאדוֹם ַבּנֶּגְ ָבּה קַ ְב ְצאֵ ל וָעֵ דֶ ר וְ יָגוּר :כב
וּב ָהר ָשׁ ִמיר
]ה ָגּדוֹל[ וּגְ בוּל :מח ָ
)ה ָגּבוֹל( ַ
וְ ִדימוֹנָה וְ עַ ְדעָ ָדה :כג וְ קֶ דֶ שׁ וְ ָחצוֹר וְ יִ ְתנָן :כד זִ יף וְ ַהיָּם ַ
וּק ִריּוֹת חֶ ְצרוֹן וְ י ִַתּיר )וְ שׂוֹכ ֹה( ]וְ שׁוֹכוֹ[  :מט וְ ַדנָּה וְ ִק ְריַת-סַ נָּה
וּבעָ לוֹת :כה וְ ָחצוֹר חֲ ַד ָתּה ְ
וָטֶ לֶ ם ְ
ִהיא ְד ִבר :נ וַעֲ נָב וְ אֶ ְשׁ ְתּמ ֹה וְ עָ נִ ים :נא וְ ג ֶֹשׁן וְ ח ֹֹלן
וּמוֹל ָדה :כז וַחֲ ַצר ַגּ ָדּה
ָ
וּשׁ ַמע
ִהיא ָחצוֹר :כו אֲ ָמם ְ
דוּמה
ָ
יהן :נב אֲ ָרב וְ
וְ חֶ ְשׁמוֹן וּבֵ ית פָּ לֶ ט :כח וַחֲ ַצר שׁוּעָ ל ְ
וּבאֵ ר ֶשׁ ַבע וְ גִ ֹלה עָ ִרים אַ ַחת-עֶ ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
פּוּח וַאֲ פֵ קָ ה:
ית-תּ ַ
ַ
תּוֹלד וְ אֶ ְשׁעָ ן :נג )וְ יָניּם( ]וְ יָנוּם[ וּבֵ
יוֹתיָה :כט ַבּעֲ ָלה וְ ִעיִּ ים וָעָ צֶ ם :ל וְ אֶ ְל ַ
וּבזְ ְ
ִ
וּמ ְד ַמנָּה וְ סַ נְ סַ נָּה :נד וְ חֻ ְמ ָטה וְ ִק ְריַת אַ ְר ַבּע ִהיא ֶח ְברוֹן וְ ִציע ֹר
ַ
וּכ ִסיל וְ ָח ְר ָמה :לא וְ ִצ ְק ַלג
ְ
יוּטּה:
יהן :נה ָמעוֹן ַכּ ְרמֶ ל וָזִ יף וְ ָ
וּל ָבאוֹת וְ ִשׁ ְל ִחים וְ עַ יִ ן וְ ִרמּוֹן ָכּל-עָ ִרים עָ ִרים תֵּ ַשׁע וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ְ
לב
ָנוֹח :נז ַהקַּ יִ ן גִּ ְבעָ ה וְ ִת ְמנָה
יהן :לג ַבּ ְשּׁפֵ ָלה אֶ ְשׁ ָתּאוֹל נו וְ יִ זְ ְרעֶ אל וְ י ְָק ְדעָ ם וְ ז ַ
עֶ ְשׂ ִרים וָתֵ ַשׁע וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יהן :נח ַח ְלחוּל בֵּ ית-צוּר
פּוּח וְ ָהעֵ ינָם :עָ ִרים עֶ ֶשׂר וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָנוֹח וְ עֵ ין ַגּנִּ ים ַתּ ַ
וְ ָצ ְרעָ ה וְ אַ ְשׁנָה :לד וְ ז ַ
וּמעֲ ָרת וּבֵ ית-עֲ נוֹת וְ אֶ ְל ְתּק ֹן עָ ִרים ֵשׁשׁ
לה י ְַרמוּת וַעֲ דֻ ָלּם שׂוֹכ ֹה וַעֲ זֵקָ ה :לו וְ ַשׁעֲ ַריִ ם וּגְ דוֹר :נט ַ
ַת-בּעַ ל ִהיא ִק ְריַת יְ עָ ִרים וְ ָה ַר ָבּה
יהן :ס ִק ְרי ַ
יתיִ ם וְ ַהגְּ ֵד ָרה וּגְ דֵ ר ָֹתיִ ם עָ ִרים אַ ְר ַבּע-עֶ ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וַעֲ ִד ַ
יהן :סא ַבּ ִמּ ְד ָבּר בֵּ ית ָהעֲ ָר ָבה
וּמגְ ַדּלָ -גּד :לח וְ ִד ְלעָ ן עָ ִרים ְשׁ ַתּיִ ם וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יהן :לז ְצנָן וַחֲ ָד ָשׁה ִ
וְ ַח ְצ ֵר ֶ
יר-המֶּ ַלח וְ עֵ ין
ַ
וּסכָ כָ ה :סב וְ ַהנִּ ְב ָשׁן וְ ִע
ְ
ִמ ִדּין
וּב ְצקַ ת וְ עֶ גְ לוֹן:
ָ
וְ ַה ִמּ ְצפֶּ ה וְ י ְָק ְתאֵ ל :לט ָל ִכישׁ
יוֹשׁבֵ י
ְ
בוּסי
ת-היְ ִ
ַ
יהן :סג וְ אֶ
מ וְ כַ בּוֹן וְ ַל ְח ָמס וְ ִכ ְת ִלישׁ :מא וּגְ דֵ רוֹת בֵּ ית -גּ ִֶדי עָ ִרים ֵשׁשׁ וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וְ ִקינָה

ַחל ִמ ְצ ָריִ ם
יה עַ ד-נ ַ
יה וַחֲ צֵ ֶר ָ
יה עַ ָזּה ְבּנוֹתֶ ָ
וַחֲ צֵ ֶר ָ

יהן:
וּמקֵּ ָדה עָ ִרים ֵשׁשׁ-עֶ ְשׂ ֵרה וְ ַח ְצ ֵר ֶ
ָדּגוֹן וְ נַעֲ ָמה ַ

ישׁם
הוֹר ָ
הוּדה ְל ִ
ָ
ָוכלוּ( ]י ְָכלוּ[ ְבנֵי-יְ
רוּשׁ ַלם ל ֹא)-י ְ
ָ
יְ

מב ִל ְבנָה וָעֶ תֶ ר וְ עָ ָשׁן :מג
יהן:
אשׁה עָ ִרים תֵּ ַשׁע וְ ַח ְצ ֵר ֶ
וּמ ֵר ָ
ילה וְ אַ ְכזִ יב ָ
וּק ִע ָ
מד ְ

ירוּשׁ ַלם עַ ד ַהיּוֹם
ָ
הוּדה ִבּ
ָ
ת-בּנֵי יְ
ְ
בוּסי אֶ
ֵשׁב ַהיְ ִ
ַויּ ֶ

וְ יִ ְפ ָתּח וְ אַ ְשׁנָה וּנְ ִציב:
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שאלות בנושא

לקוטי שיחות
כרך ל׳ פ׳ חיי שרה שיחה א׳

ВОПРОСЫ ВЫПУСКА

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 5

א .איתא בפרקי דר' אליעזר ,1שכאשר בא אברהם לקנות את
מערת המכפלה מאת בני חת "אמרו לו אנו יודעים שהקב"ה
2
עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האל כרות עמנו שבועה
שאין בני ישראל יורשים את עיר יבוס כי אם ברצונם של בני יבוס
)ש"חתיים היו" — (3וכרת עמהם ברית — 4ואח"כ קנה את מערת
המכפלה".
וצריך ביאור:
א( איך הסכים אברהם לכרות עמהם שבועה שלא ירשו בני ישראל
את עיר היבוס — היפך הבטחת הקב"ה אליו "את כל הארץ גו' לך
אתננה ולזרעך עד עולם".5

ב( הרי עשיריות בשנים לפני זה כרת ה' את אברם ברית לזרעך
נתתי את הארץ הזאת.6
וביותר יש לתמוה ע"פ המפורש בהמשך דברי הפרקי דר"א ד"כשבאו
ישראל לארץ . .לא היו יכולין ליכנס )בעיר היבוסי( מפני אות ברית
שבועת אברהם . .וכשמלך דוד ורצה ליכנס . .לא הניחו אותו. .
8
מכח ברית שבועת אברהם" .וכן הוא בספרי 7דמש"נ גבי יהושע
"ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יכלו בני יהודה להורישם" ,פירושו
"יכולים היו אבל אינן רשאים" )וכמפורש ברש"י 9שהאיסור הוא
"לפי שכרת להם אברהם ברית כשלקח מהם מערת המכפלה"( ,הרי
ששבועת אברהם הטילה איסור 10על בנ"י לכבוש את ירושלים.11

ב .להלן שם בפרקי דר"א מסופר ,דכאשר לא הניחו את
דוד ליכנס בעיר ו"אמרו לו אין אתה יכול ליכנס בעיר היבוסי עד
שתסיר כל הגלולים הללו שכתוב עליהם אותו שבועת אברהם,
אמר דוד לאנשיו כל מי שיעלה בראשונה ויסיר את הגלולים
הללו שכתוב עליהם אות ברית שבועת אברהם יהי' לראש ועלה
בראשונה יואב בן צרוי'
12
כו'" )וכמפורש בכתוב שדוד לכד את העיר( .ומסיים שם
)בפדר"א(":ואח"כ  13קנה את עיר היבוסי לישראל בכתב עולם
לאחוזת עולם".
ואינו מובן )וכמו שהקשו במפרשים:(14מתחילת הענין ,שלא
הניחו לדוד ליכנס לעיר "מכח ברית שבועת אברהם" ,מוכח
שבימי דוד עדיין היתה השבועה קיימת;
אבל מהמשך הסיפור ,שנלחם יואב עם בני יבוס ולכד את
העיר )כמפורש בכתוב( ,משמע ששבועת אברהם כבר
בטלה.

]ועוד זאת:אם שבועת אברהם לא בטלה — מהי התועלת
בהסרת הגלולים עם השבועה הכתובה עליהם? וכי בכוחה של
הסרה זו לבטל תוקפה של השבועה  !?15ועכצ"ל שכבר בטלה
שבועת אברהם  ,16והי' מותר ללכוד העיר ,והטעם שצוה להסיר
הצלמים הוא )כמ"ש במפרשים " (17רק מפני שהי' זה כעין חלול
ה' כ"ז שהיו עומדים ,כענין השבועה לגבעונים" ) 18ז.א .היות
שלפי דעתם של היבוסים עדיין השבועה קיימת היו צריכים לבטל
זכר השבועה למנוע חילול השם([.
ואילו מסיום הענין ,ש"אח"כ קנה את עיר היבוסי לישראל בכתב
עולם לאחוזת עולם" ,משמע שקנה את העיר כדי שרכישת העיר
תהי' "ברצונם של בני יבוס" !19
עוד צריך ביאור:ע"י מה נשתנה ,שבעת כיבוש יהושע "לא יכלו
גו' להורישם" ,שלא היו רשאים להורישם מפני השבועה )אף
שנצטוו "והורשתם את כל יושבי הארץ וגו'"  ,(20ולדוד הי' מותר
ללכוד העיר ?21

ג .ויובן זה בהקדם הדו"ד בין אברהם ובני חת שהובא ברז"ל :על
הפסוק" 22גר ותושב אנכי עמכם" אמרו רז"ל":23אם תרצו הריני
25
גר ואם לאו אהי' תושב ואטלנה מן הדין 24שאמר לי הקב"ה
לזרעך אתן את הארץ הזאת".
וצריך ביאור:
א( מכיון שביכלתו ליטלנה "מן הדין" — למה השתדל כ"כ לקנות
את מערת המכפלה )ובכסף מלא?(26
ב( כשאמר אברהם לבני חת "אטלנה מן הדין" התכוון בודאי
שיאמינו לדבריו 27שהקב"ה הבטיח לו הארץ הזאת ,וא"כ אין
תועלת בסירובם ויתנוה לו מרצונם הטוב — ולמה אמר "אטלנה"
שמשמעו בע"כ?

ג( באם הי' לוקחה בחוזק יד ובע"כ  — 28יש בזה משום
חילול השם אצל בני חת )שאברהם הי' מוכר אצלם כ"נשיא
אלקים"  ,29ומפורסם כאיש שהנהגתו היא בתכלית החסד,
היושר והצדק .(30
31
ד( מדיוק לשונו "אם תרצו הריני גר ואם לאו אהי' תושב"
משמע ,שהיותו גר או תושב תלוי ברצונם של בני חת .כלומר:אם
ירצו בני חת למכור את מערת המכפלה ,אזי "הריני גר" שאי
אפשר לו ליטלנה מן הדין ,ורק כשאין רצונם בכך )"ואם לאו"(,
אזי — "אהי' תושב ואטלנה מן הדין".
ותמוה:איך יתכן לומר שה"דין" ,אם מותר לאברהם ליטול את
מערת המכפלה או לא ,יהי' תלוי ברצונם 32של בני חת?
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ה( מדוע הביא אברהם את ההוכחה )שהוא יכול ליטלנה מן הדין(
מהבטחת הקב"ה "לזרעך אתן את הארץ הזאת" — שהנתינה
היא לזרעו של אברהם — ולא מהבטחת הנתינה לאברהם עצמו
— "את כל הארץ גו' לך אתננה"?33
לפי המדרש ,34שההוכחה היא מזה שא"ל הקב"ה "לזרעך נתתי
את הארץ הזאת" ,35אתי שפיר — כי כתוב זה אינו הבטחה על

העתיד ,אלא ל' עבר ,בלשון הירושלמי" 36לזרעך נתתי — כבר
נתתי" ,וכדאיתא גם במדרש 37על כתוב זה ,ש"מאמרו של הקב"ה
מעשה" .וא"כ עדיפא אמירה זו של הקב"ה )"לזרעך נתתי"( גם
לגבי האמירה "לך אתננה" שהיא רק הבטחה על העתיד;
אבל לפי פרש"י ,שההוכחה היא מ"לזרעך אתן את הארץ הזאת"
— קשה ,כנ"ל:מדוע לא הביא ההבטחה "לך אתננה"?38

ד .וי"ל הביאור בכל זה :בבעלות בנ"י על ארץ ישראל יש שני
פרטים:בעלות כללית — זה שכל הארץ שייכת לכלל ישראל,
ובעלות פרטית — זה שכל אחד מישראל יש לו חלק פרטי בארץ
השייך )רק( אליו.
ושני אופני בעלות אלו דבנ"י בארץ ישראל באו בפועל 39על ידי
שני קנינים:הבעלות הכללית באה ע"י כיבוש הארץ ע"י יהושע כו',
שעי"ז נקנית כללות א"י לכלל ישראל ,והבעלות הפרטית דכאו"א
מישראל בחלקו הפרטי נעשית על ידי ישיבה וחזקה ,שכ"א ישב
והחזיק בחלקו.40
זאת ועוד:שני אופנים אלה בבעלות אינם תלויים זב"ז; אפשר
להיות בעלות כללית בלי בעלות פרטית ובעלות פרטית בלי בעלות
כללית.
הסברת הדבר:בעלות כללית אינה שוללת הבעלות הפרטית ,וכמו
בעלות המלך על המדינה שלו ,דעם היות שכל הארץ כולה היא

ברשות המלך ,41מ"מ אין זה שולל בעלותו הפרטית של כאו"א
מבני המדינה על רכושו הפרטי )ביתו ,שדהו וכו'( ,אלא שמצד
בעלותו של המלך על כל הארץ חלים כמה דינים גם על הרכוש
הפרטי של כאו"א — דדינא דמלכותא דינא ,42ולכן מוטל עליו
לשלם מסים למלך על רכוש זה ,ועד שבתנאים מסויימים יכול המלך
ליטול גם את רכושו של האיש הפרטי ,43וכהדין ד"מלך פורץ גדר.
 .ואין ממחין בידו" ,44וכו'.
ולאידך ,בעלות הפרטית אינה מביאה )בהכרח( בעלות כללית.45
וכמו שמצינו לאחרי חורבן הראשון ,דאף את"ל שבטלה בעלותם
הכללית של בנ"י על הארץ — 46ד"כיון שנלקחה הארץ מידיהם
בטל הכיבוש" ועד ש"נפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית
שהרי אינה מן ארץ ישראל" — 47מ"מ נשארה בעלות היחיד על
קרקעו ,וכמש"נ בירמי'" 48שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום",
כי אין הבעלות הפרטית תלוי' בבעלות הכללית.

ה .ועפ"ז מובנים דברי אברהם לבני חת — "אם תרצו הריני גר
ואם לאו אהי' תושב ואטלנה מן הדין" :החילוק בין האופן ד"הריני
גר" )עי"ז שבני חת ימכרו לו את מערת המכפלה( להאופן ד"אהי'
תושב ואטלנה מן הדין" — הוא בגדר הבעלות של אברהם על
מערת המכפלה:
מערת המכפלה ,כמו כל הארץ סביב לה ,היתה אז ברשותם
ובבעלותם הכללית של בני חת ,ובקשת אברהם לקנותה מעפרון
היתה רק לרכוש את הבעלות הפרטית )דעפרון( של מקום זה,
אבל גם אח"כ תשאר בעלותה הכללית בידי בני חת )שלא מצינו
שאברהם כבש מלכות בני חת(.
וזהו "הריני גר" — כי הארץ נשארה בבעלותם הקודמת של בני

חת ,ואברהם הוא "גר" הקונה רכוש פרטי במדינת — במלכות
בני חת.
אמנם כל זה הוא אם יסכימו בני חת למכור לו את מערת המכפלה,
אבל "אם לאו — אהי' תושב ואטלנה מן הדין" ,שנטילת המערה
תהי' תוצאה )והמשך( מהבעלות הכללית על ארץ ישראל.
49
והביאור:אברהם ידע שאדם וחוה קבורים במערת המכפלה ,
ובאם לא יסכימו בני חת למוכרה לו )באופן שתגיע לו הבעלות
הפרטית( ,וירצו להכריחו לקבור שרה במק"א לא אצל חוה צלע
מצלעותיו דיציר כפיו של הקב"ה ,הרי איגלאי מילתא שכבר הגיע
זמן קיום ההבטחה "לזרעך אתן את הארץ הזאת" ,ותנתן לו )גם(
הבעלות הכללית — "אטלנה מן הדין".50

ו .עפ"ז מתורץ ג"כ מדוע הובא ע"ז בפרש"י הכתוב "לזרעך אתן
את הארץ הזאת" )או במדרש "לזרעך נתתי את הארץ הזאת"(
— ולא הכתוב "לך אתננה" ,ובהקדים:שני אופני בעלות הנ"ל
לישראל בארץ ישראל הובטחו לאברהם אבינו :הכתובים "לזרעך
אתן את הארץ הזאת"" ,לזרעך נתתי את הארץ" ,ענינם בעלות

הכללית של עם ישראל על הארץ ,ואילו בהכתוב "לך אתננה"
מדובר בבעלות הפרטית של ישראל על חלקו בארץ.
וההסברה בזה — יש לומר:ההבטחה "לזרעך אתן את הארץ
הזאת" )וכן הכתוב "לזרעך נתתי את הארץ הזאת"( כוללת את
כל הארץ בלשון "כללי"" ,הארץ הזאת" .והוא לפי שהנידון הוא
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"הארץ" — ארץ ישראל השייכת בכללותה לכללות עם ישראל;
בההבטחה ד"לך אתננה" הרי הכתוב מאריך בה ומפרט ואומר
"ראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה גו'
לך אתננה ולזרעך עד עולם ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר
אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה .קום התהלך
בארץ לארכה ולרחבה גו'".
כלומר:
א( בכתובים אלו מודגש גודל שטח הארץ וגם פרטיו )"וראה גו'
צפונה ונגבה וקדמה וימה גו'"( וריבוי זרעו של אברהם ומנין בו

— שמשמעות המשך הכתובים היא ,שנתינת ארץ רחבת ידים
כזו מתאימה לההבטחה ד"ושמתי את זרעך כעפר הארץ" ,שלכן
זקוקים הם לארץ גדולה ביותר וחלק זרעך יהי' בצפונה ,חלקו
בנגבה וכו'; וענין זה קשור עם הבעלות הפרטית של כאו"א
מישראל על חלקו בארץ.
ב( "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" — שאברהם יחזיק
בארץ ,קנין חזקה )כמבואר בגמ'  — (52קאי ג"כ על קנין
השייך לבעלות פרטית ,כנ"ל שחזקה היא )בעיקרה( בקנין
הפרטי.

ז .ויש לומר ,שזהו גם טעם החילוק שבין הכתובים — דבפסוקים
המדברים אודות הבעלות הכללית נאמר רק "לזרעך" ,ואילו
בהכתובים ע"ד הבעלות הפרטית נאמר "לך אתננה ולזרעך
עד עולם" ,בהדגשת הנתינה לאברהם בפ"ע :אברהם אבינו הי':
)א( ראש לאומה הישראלית ,הכוללת את כל בנ"י ,ומצד זה הנה
כל ענין שנאמר אליו )או ניתן לו( הרי זה ענין ד"כלל ישראל" ;53
והוא גם )ב( ה"אב" של כאו"א מישראל באופן פרטי ,כתוארו
"אברהם אבינו" ,אביהם של כאו"א מישראל.
ולפי זה:ההבטחה לאברהם ע"ד הבעלות הכללית דא"י היא
לאברהם בתור ראש האומה )כלל ישראל( ,וההבטחה בנוגע

להבעלות הפרטית — היא לאברהם בתור ה"אב" של כאו"א
מישראל.54
ולכן בהכתובים שבהם באה הבטחה לאברהם ע"ד הבעלות
הכללית ,נאמר בהם רק "לזרעך אתן" )לזרעך נתתי( ,כי זה אינו
בגדר ירושה באופן פרטי מאב לבן ,אלא ניתן לכלל ישראל )ולהעיר
שהוא הוא אותו ה"כלל" במשך כל הדורות ;(55משא"כ בהבעלות
הפרטית שנאמרה לאברהם בתור "אב" ,שמוריש לכאו"א מבניו,
נאמר "לך אתננה 56ולזרעך" ,שבזה מודגש היחס ד"אב" ו"בן"
שבין אברהם וזרעו ,שעי"ז באה הארץ בירושה מהאב — אברהם
— לזרעו עד עולם.57

ח .ע"פ כל הנ"ל יש לבאר ג"כ ענין שבועת אברהם לבני חת
"שאין בני ישראל יורשים את עיר יבוס כי אם ברצונם" :אף
שבנ"י נצטוו" 20והורשתם את כל יושבי הארץ גו' וישבתם בה
גו' והתנחלתם את הארץ" ,שבזה נכלל לא רק מעשה הכיבוש של
הבעלות כללית ,כ"א גם "וישבתם בה" ,שזהו חזקת כ"א בקרקע
שלו ,בעלות הפרטית — מ"מ שאני הבעלות הכללית מבעלות
הפרטית ,דהבעלות הכללית ניתנה כולה לעם ישראל ,מבלי שום
נתינת מקום לשליטת זר; משא"כ בנוגע לישיבה בארץ ,הרי
בתנאים מסויימים מותרים גם האומות להשאר בארץ ,וגם מז'
האומות .וכמו שנצטווינו" 58כי תקרב אל עיר להלחם עלי' וקראת
אלי' לשלום" ,שדין זה הוא גם בנוגע לז' האומות ,59וכמו שעשה
יהושע ד"שלשה 60כתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ
הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח וחזר ושלח מי שרוצה
להשלים ישלים כו'".61
ועפ"ז יש לבאר בנדו"ד :שבועת אברהם לא היתה שבנ"י לא ירשו
את הבעלות הכללית דעיר )ארץ( היבוס — כי אא"פ להשבע
נגד הבטחת הקב"ה "לזרעך אתן )נתתי( את הארץ הזאת"; אלא
המדובר בשייכות להבעלות הפרטית ,דאף שבנ"י ישלטו על ארץ
יבוס כי היא חלק מארצם ,מ"מ בקשו לכרות ברית שלא יחזיקו

בה ישראל בבעלות פרטית "כי אם ברצונם" )של בני יבוס(.
והיינו ,שגם בני חת הסכימו להשאר תחת שליטת וממשלת בנ"י,
וכל כוונתם היתה רק שלא תושלל מהם בעלותם הפרטית על
עיר יבוס — שבאופן זה אין איסור )וכההודעה ה"רוצה להשלים
ישלים"(.62
]וענין זה מודגש גם בלשון בקשת בני חת — "אנו יודעים
שהקב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות האל ,כרות
עמנו שבועה כו'" ,היינו שגם הם יודעים שהקב"ה עתיד ליתן
הארץ )כולל עיר היבוס( לישראל ,ולכאורה מה מקום לכרות
ברית לעשות ההיפך — "שאין בנ"י יורשים כו'"? אלא שגם
לדעת בני חת ,השבועה "שאין בנ"י יורשים את עיר יבוס" אינה
בסתירה לזה "שהקב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך את כל הארצות
האל"[.
ובזה יומתק הקשר בין שבועה זו לקניית מערת המכפלה :לאחרי
שהסכימו למסור )למכור( לאברהם את בעלותו הפרטית של
מקום מערת המכפלה — ביקשו מאברהם ,מדה כנגד מדה,
שישבע להם דגם כאשר הבעלות הכללית
של הארץ תעבור לרשות ישראל ,לא תלקח מהם הבעלות הפרטית
של עיר היבוס "כי אם ברצונם".
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ט .עפ"ז מובן גם המשך הסיפור בפרקי דר"א בנוגע לדוד
המלך :טעמו של דוד ש"רוצה ליכנס בעיר היבוסי" בפשטות
הי' כי בא הזמן להכין את מקום המקדש ,שהוא בעיר היבוס
)ירושלים(  .63וע"פ הנ"ל ,ששבועת אברהם לבני חת היתה רק
בשייכות לבעלות הפרטית של העיר ,מובן בפשטות ,שלקיחת
מקום זה כדי להכין בנין המקדש מעיקרא לא נכללת בשבועה
זו .שהרי לקיחה זו היא בשביל כלל ישראל ,ושייכת לבעלות
הכללית על הארץ )וע"ד לקיחת רכוש פרטי הנצרך להנהגת
המלוכה ע"י המלך(.
כלומר :אי קיום השבועה הי' רק אם הי' מגרש אותם מהעיר כדי
שיתיישב איש פרטי במקומם ,לקיחת הבעלות הפרטית דהיבוסי
ע"י בעלות פרטית דבנ"י )וזוהי כוונת הכתוב ביהושע "לא יכלו.
 .להורישם"( ,משא"כ לקיחת המקום עבור כלל ישראל אין זה
שייך להשבועה ]וכשם שידע אברהם שהקב"ה עתיד ליתן לו
כל הארצות האל ,כך ידע שבמקום העקדה בהר ה' יראה — 64
שעתידים לבנות ביהמ"ק בעיר היבוסי ,ולא ישבע להם "שאין
בנ"י יורשים את עיר יבוס כי אם ברצונם" באופן שבנין ביהמ"ק

יהי' תלוי ברצונם של בני יבוס![.
יוד .עפ"ז מובן ,דזה שבני היבוס לא הניחו לדוד ליכנס מכח
ברית שבועת אברהם הי' שלא כדין ,שהרי בזה התנגדו לבעלות
הכללית של בנ"י על הארץ )בטעותם שבשבועת אברהם נכלל
גם שהבעלות הכללית על עיר היבוס היא בידיהם( ,ומותר לו
לדוד להלחם עמהם וללכוד העיר.
ומטעם זה צוה דוד להסיר הגלולים שעליהם כתובה השבועה —
מאחר שבני היבוס השתמשו בשבועה זו שלא כדין.
אמנם ,מזה גופא מובן ,דגם לאחרי שלכד דוד את עיר היבוס
עדיין לא בטלה עי"ז השבועה ,כי לכידתו את העיר היתה רק
מדין כיבוש מלך ,כדי לשלוט עליהם )בעלות הכללית( ,ואין
זה נוגע להשבועה שלא תלקח מהם הבעלות הפרטית "כי אם
ברצונם";
ולכן ,אף שהי' יכול להורישם מכח הבעלות הכללית )ע"ד מלך
פורץ גדר כו'( ,ובפרט מקום המקדש שנצרך לכלל ישראל —
65
מ"מ ,כדי לצאת ידי השבועה" ,קנה את עיר היבוסי לישראל
בכתב עולם לאחוזת עולם".
)משיחת ש"פ ראה תשמ"ו(

 (1פל"ו.
 (2כ"ה בפדר"א לפנינו "כרות עמנו שבועה"* .וביל"ש יהושע
)רמז כח( "כרות עמנו ברית" .וכ"ה בערוך )ערך עור(
ואברבנאל ש"ב ה ,ו .וביל"ש וירא )רמז פב( "כרות עמנו
ברית ושבועה" .וראה המשך הלשון בפדר"א "וכתבו עליהם
שבועת אברהם . .מפני אות ברית שבועת אברהם" .וביל"ש
וירא )וערוך( שם "וכתבו עליהם ברית שבועת אברהם" .ועד"ז
ביל"ש יהושע ובאברבנאל שם "ברית השבועה" .ואכ"מ.
 (3פדר"א שם — לפנ"ז.
 (4כן הגי' הרד"ל בפדר"א שם ,על פי יל"ש וירא ויהושע שם.
 (5לך יג ,טו .ועוד .וראה לקמן סעיף ג.
 (6לך טו ,יח.
 (7פ' ראה יב ,יז.
 (8יהושע טו ,סג.
 (9פ' ראה שם.
 (10והוא דלא כפרש"י יהושע שם שלא היו רשאין מחמת
השבועה שנשבע אברהם לאבימלך )ולהעיר מתוס' שאנץ
לסוטה י ,א( — דהרי בימי דוד כבר עברו הדורות שהוזכרו
בהשבועה )רש"י ש"ב ה ,ח )בסופו( .וראה רד"ק שם ,ו
)בסופו( .פי' רבינו ישעי' שם ,ט(.
 (11השקו"ט בפרש"י פ' ראה שם ע"ד הפשט — ראה בארוכה
לקו"ש חכ"ט ע'  80ואילך.
*( וכ"ה בפדר"א שם להלן בברית שכרת יצחק עם עמי הארץ.
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 (12ש"ב ה ,ז.
 (13במשך זמן לאח"ז — כמפורש בש"ב בסופו.
 (14רד"ל לפדר"א שם )אות צו( .וראה גם אברבנאל
שבהערה .2
 (15ואף שכן אמרו לדוד כמפורש בקרא )ש"ב ה ,ו( וכהובא
בפדר"א — צ"ל שאמרו זה דרך משטה אני בך )וכיו"ב(.
וראה מפרשים לש"ב שם.
 (16בא' מתירוצי הרד"ל שם" ,שבאמת השבועה לא בטלה ולכן
לא הי' דוד יכול לירש ארצם . .עד שקנאו ממנו אח"ז" .ומה
שהסיר הגלולים ,אינו מפני השבועה )שהי' כתוב עליהם(,
אלא מפני "שהי' שונא לשמוע ולראות הגלולים בסמוך לו".
ע"ש .אבל נוסף לזה שמפשטות הלשון בפדר"א משמע
שהסרת הגלולים היתה מפני השבועה הכתובה עליהם,
הרי צלמים בכלל היו עוד כו"כ ,כדמוכח מקראי .ואכ"מ.
 (17רד"ל שם .ועוד.
 (18גיטין מו ,א .רמב"ם הל' מלכים פ"ו ה"ה.
 (19להעיר שביל"ש וירא ויהושע שם ,וכן בערוך ואברבנאל שם
— לא הובא לשון הפדר"א "כי אם ברצונם של בני יבוס".
 (20מסעי לג ,נב ואילך.
 (21ברד"ל שם "כיון שנצטוו בתורה )שופטים כ ,טז( לא תחי'
כל נשמה הרי נתבטל הברית ע"פ הדבור" .וצ"ע ,דלפ"ז גם
בימי יהושע כבר בטלה השבועה )ועוד קודם שבע שכבשו(,
ואיך נאמר ביהושע שם "לא יכלו . .להורישם" ,שאינם
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רשאים )כספרי ורש"י ראה שם( .ודוחק לומר שלא יכלו
מצד החילול השם שבדבר ,כי פשטות הלשון לא משמע
הכי אלא שנאסרו מצד השבועה עצמה.
בזית רענן ליל"ש יהושע שם דבני יבוס "פרצו הגדר תחלה
שנלחמו עם ישראל" )ולכן הותר לישראל לכבוש ארצם(.
אבל ראה רד"ל שם ,שביבוסי לא מצאנו שפרצו הגדר.
ע"ש .ואכ"מ.
 (22פרשתנו כג ,ד.
 (23פרש"י עה"פ ,מב"ר פנ"ח ,ו.
 (24בב"ר "אם רציתם גר ואם לאו מארי ביתא".
 (25לך יב ,ז .ובב"ר הובא פסוק אחר — ראה בסוף הסעיף.
 (26פרשתנו שם ,ט.
 (27ולהעיר מפדר"א שהובא לעיל )סעיף א( ,ש"אמרו לו אנו
יודעים שהקב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך כו'".
 (28להעיר מפי' המיוחס לרש"י בב"ר שם "מארי ביתא ,בעל
כרחכם שכך כו'" .אבל מובן שאין כוונתו שיקחנו בחזקה
ובזרוע ,כ"א בע"כ בדין.
 (29פרשתנו שם ,ו.
 (30ראה וירא )יח ,יט( למען אשר יצוה גו' לעשות צדקה
ומשפט.
 (31ברש"י בב"ר שם :הריני כגר .ובמדרש אגדה )באבער( :אם
תרצו אהי' כגר ואם לאו אהי' כתושב.
 (32להעיר מהגירסא בב"ר )הובאה בהוצאת תיאדור( "אם
רציתי" .וכן במדרש שכל טוב כאן.
 (33לך יג ,טו .ועד"ז שם ,יז .וראה הלשון בפדר"א שהובא
בתחילת השיחה.
 (34ב"ר שם.
 (35לך טו ,יח.
 (36חלה פ"ב ה"א.
 (37ב"ר פמ"ד ,כב.
 (38ביאור דברי רש"י )והשינוי לגבי לשון המדרש( ע"ד הדרש
)והרמז( — ראה לקו"ש חט"ו ע'  146ואילך )וש"נ( .וראה שם
ע'  204ואילך ע"ד ההלכה.
 (39דאף שא"י ירושה לנו מאבותינו )ב"ב קיט ,ב .ע"ז נג ,ב( —
מ"מ "לא נקנית להם אלא בחזקה כו' במה ירשתם בישיבה
כו'" )שו"ע אדה"ז חו"מ קו"א להל' הפקר בתחלתו( .וראה
בארוכה השקו"ט בגדרי הבעלות דא"י מזמן האבות —
אנציקלופדי' תלמודית ערך א"י )ע' ר ואילך .וש"נ( .וראה גם
לקו"ש חט"ו ס"ע  103ואילך .וש"נ .ועוד .ואכ"מ.
 (40ראה המקנה קידושין )כו ,א ד"ה בחזקה מנ"ל .שם יד ,ב
ד"ה בא"ד ועוד נראה( דהחזקה היינו החלוקה שביניהם
לקנות כאו"א חלקו ,ולא לקנות מן הכנענים .ועיין שו"ע
אדה"ז שם .ואכ"מ.
 (41ראה שו"ע אדה"ז שם ס"ג.
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 (42גיטין י ,ב .וש"נ .וראה קו"א לשו"ע אדה"ז שם.
 (43ראה רמב"ם הל' גזלה ואבידה פ"ה הי"א ואילך .הל'
מלכים פ"ד.
 (44ב"ב ק ,ריש ע"ב .וראה גם משנה סנהדרין כ ,ב ובפרש"י
שם .וראה רמב"ם הל' מלכים פ"ה ה"ג ובלח"מ שם.
 (45ובארות אברהם ויצחק ,קנית חלקת השדה מיד בני חמור
נשיא הארץ וכו' יוכיחו.
 (46שנעשית על ידי כיבוש יהושע )דאתי כיבוש ומבטל
כיבוש — ראה הנסמן בהערה הבאה( .וראה בהנסמן לעיל
הערה  .39ואכ"מ.
 (47רמב"ם ספ"ו מהל' ביהב"ח ובנ"כ שם.
 (48לב ,מד .וראה ב"ב כח ,סע"ב .וברבינו גרשום שם :מי שקנה
עכשיו בתים או שדות במקום הזה יכתוב בשטר ויחתום
עדים כדי שתהא הקרקע ברשותכם וכשתחזרו מן הגלות
ויבואו המוכרים להוציא מידכם כו' תראו להם שטריכם כו'.
 (49ראה פרש"י פרשתנו כג ,ב.
 (50ע"ד כיבוש מלך .ולכן אמר ע"ז "אטלנה מן הדין" שמשמעו
בע"כ.
 (51לך יג ,יד-יז.
 (52ב"ב ק ,א )דעת ר"א( .ובתרגום יונתן לך שם "עבד בה
חזקתה" .וראה גם ירושלמי קדושין פ"א ה"ג .וכן בהנסמן
לעיל הערה .39
 (53וכפשוטו ,דאז )לפני לידת יצחק( הי' אברהם כלל ישראל
להיותו היהודי היחידי .ולהעיר מצפע"נ עה"ת ר"פ וישב
בנוגע ליעקב.
 (54להעיר מיחזקאל לג ,כד :אחד הי' אברהם ויירש את הארץ
ואנחנו רבים לנו נתנה הארץ למורשה.
 (55דצבור לא מת )הוריות ו ,א( — אלא שצ"ע אם כן הוא בנוגע
לפני מ"ת ולאחר מ"ת.
 (56ראה גם ע"ז נג ,ב :מכדי ירושה היא להם מאבותיהם.
ובפרש"י שם ד"ה ואשריהם .וע"פ הנ"ל בפנים יש לפרש
מ"ש רש"י שם "שהרי לאברהם נאמר כי לך אתננה",
כי שם קאי לא רק בדין הבעלות הכללית אלא בדין
הבעלות הפרטית ,וכדיוק לשון הגמרא "ירושה היא להם
מאבותיהם" .וראה יחזקאל שם ובמפרשים .ועצ"ע.
 (57ואולי יש לקשר לזה השקו"ט והפלוגתא אם גר מביא
בכורים וקורא )ראה בכורים פ"א מ"ד( ,ולהלכה פסק
הרמב"ם )הל' בכורים פ"ד ה"ג( "הגר מביא וקורא שנאמר
לאברהם )לך יז ,ה( אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל
העולם כולו שנכנסין תחת כנפי שכינה" .וראה פיהמ"ש
להרמב"ם בכורים שם.
וע"פ הנ"ל י"ל דזה מה שגר קורא הוא לא מצד היותו
חלק מכלל ישראל )כבנ"י שאצלם ישנה הבעלות כללית
מאברהם כראש האומה( ,כ"א בגדר בן היורש מאב שלו —
אברהם*.
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ולהעיר שלעתיד גם הגרים יטלו חלק בארץ ,שנאמר
)יחזקאל מז ,כאכג( "וחלקתם את הארץ וגו' לכם ולהגרים
הגרים בתוככם וגו' והי' בשבט אשר גר הגר אתו שם
תתנו נחלתו" .וי"ל דזהו בגדר בעלות פרטית שלהם בארץ
דיורשים מאברהם**.
וראה רמב"ן ב"ב )פא ,א( שהגרים בני אברהם ראוים לירושה
אלא שנתחלקה הארץ ליוצאי מצרים כו' .וראה אנציקלופדי'
תלמודית ערך גר .וש"נ .ואכ"מ.
*( להעיר מפיהמ"ש להרמב"ם שם :לפי שאברהם הי' אב לכל
העולם לפי שהוא למדם אמונה.
**( וראה המשך דברי הרמב"ם בהל' בכורים שם "ולאברהם
היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ".
 (20מסעי לג ,נב ואילך.
 (58שופטים כ ,יו"ד ואילך.
 (59רמב"ם הל' מלכים פ"ו .וראה בארוכה לח"מ שם.
 (60רמב"ם שם ה"ה )מירושלמי שביעית פ"ו ה"א(.
 (61וראה רמב"ן שופטים שם .מפרשי רש"י שם .ועוד.
 (62ראה בארוכה רד"ק ש"ב כד ,כג שבני היבוס היו "למס
עובד"* )ראה רמב"ם הל' מלכים שם ה"א( .וצע"ק
שבשופטים )א ,כא( לא נאמר אצל היבוסי שהיו "למס"
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כמש"נ שם לאח"ז אצל שאר האומות ש"לא הורישו".
*( דמפשטות לשונו "שנשארו שם משכבשוה בני יהודה כו'
והיו שם למס עובד כו' ע"י המס שהיו עובדים לבני יהודה
ובני בנימין" משמע שכוונתו דעוד מזמן כיבוש בני יהודה ובני
בנימין היו למס עובד )אבל ראה אברבנאל ש"ב שם(.
 (63ראה רד"ל לפדר"א שם אות פז .וראה מפרשים לש"ב
בסופו.
 (64וירא כב ,יד ובפרש"י שם.
 (65תיבה זו )שלכאורה מיותרת( משמעה — בעלות כללית
דישראל .אבל עפמ"ש בפדר"א שם שדוד לקח מכל שבט
נ' שקלים י"ל ,שהכוונה לבעלות פרטית ,כדי שיהי' לכל
ישראל קנין במקום המקדש ובעיר ירושלים )כפשטות לשון
הפדר"א שדוד קנה כל עיר היבוסי*( .וצ"ע בהא שירושלים
לא נתחלקה לשבטים )יומא יב ,א .רמב"ם הל' רוצח
ושמירת נפש פ"ט ה"ד )מהשיעורים דשבוע זה — בשנת
הדפסת השיחה — תשמ"ז(( .ואכ"מ.
_________________________________________
*( והוא דלא כפשטות הכתובים בסוף ש"ב )ודה"א כא ,יח
ואילך( שקנה רק מקום הגורן )מקום המקדש( .וראה זבחים
קטז ,ב ובפרש"י שם.
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שאלות בנושא

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 5

תהלים פרק קלב
א

ִשׁיר

ַה ַמּעֲ לוֹת זְ כוֹר

יְ הוָֹה

ְל ָדוִ ד

אֵ ת

ָכּל

יא

נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָֹה ְל ָדוִ ד אֱמֶ ת ל ֹא יָשׁוּב ִמ ֶ֫מּנָּה ִמ ְפּ ִרי

עֻ נּוֹתוֹ׃ ב
ֵיהם עֲ דֵ י עַ ד
יתי וְ עֵ ד ִֹתי זוֹ אֲ ַל ְמּדֵ ם גַּם ְבּנ ֶ
ְבּ ִר ִ
יתי ִאם אֶ עֱלֶ ה עַ ל ֶ֫ע ֶרשׂ יְ צוּעָ י׃
ג ִאם אָ ב ֹא ְבּא֫ ֹהֶ ל בֵּ ִ
נוּמה׃ ה עַ ד אֶ ְמ ָצא י ְֵשׁבוּ ְל ִכסֵּ א ָלְך׃ יג ִכּי ָב ַחר יְ הוָֹה ְבּ ִציּוֹן ִאוָּהּ
ד ִאם אֶ תֵּ ן ְשׁנָת ְלעֵ ינָי ְלעַ ְפעַ פַּ י ְתּ ָ
נוּח ִתי עֲ דֵ י עַ ד פּ ֹה אֵ ֵשׁב
מוֹשׁב לוֹ׃ יד ז ֹאת ְמ ָ
ְל ָ
֫וּה
ָמקוֹם ַליהוָֹה ִמ ְשׁ ָכּנוֹת ַלאֲ ִביר יַעֲ ק ֹב׃ ו ִהנֵּה ְשׁ ַמעֲ נ ָ
יה אַ ְשׂ ִ ֨בּיעַ
ידהּ ָבּ ֵרְך אֲ ָב ֵרְך אֶ ְביוֹ ֨ ֶנ ָ
יה׃ טו צֵ ָ
ִכּי ִאוִּ ִ ֫ת ָ
נוֹתיו
֫וּה ִבּ ְשׂדֵ י ָי֫עַ ר׃ ז נ ָ֫בוֹאָ ה ְל ִמ ְשׁ ְכּ ָ
ְבאֶ ְפ ָ֫ר ָתה ְמ ָצאנ ָ
יה ַרנֵּן יְ ַר ֵנּ֫נוּ׃
יד ָ
֫שׁע וַחֲ ִס ֶ֫
֫יה אַ ְל ִבּישׁ ֶי ַ
ָ֫לחֶ ם׃ טז וְ כ ֹהֲ ֶנ ָ
נוּח ֨ ֶתָך
קוּמה יְ הוָֹה ִל ְמ ָ
ָ
נִ ְשׁ ַתּחֲ וֶה ַלהֲ דֹם ַרגְ ָליו׃ ח
יחי׃
יח ֨ ֶק ֶרן ְל ָדוִ ד עָ ַ֨ר ְכ ִתּי נֵר ִל ְמ ִשׁ ִ
ידיָך יז ָשׁם אַ ְצ ִ ֨מ ַ
אַ ָתּה וַאֲ רוֹן עֻ ֶזָּ֫ך׃ ט כּ ֹהֲ ֶנ֫יָך יִ ְל ְבּשׁוּ ֶ֫צ ֶדק וַחֲ ִס ֶ֫
יחָך׃ יח אוֹיְ ָביו אַ ְל ִבּישׁ ֨בּ ֶֹשׁת וְ עָ ָליו י ִָציץ נִ זְ רוֹ׃
יְ ַר ֵנּ֫נוּ׃ י ַבּעֲ בוּר ָדּוִ ד עַ ְב ֶ֫דָּך אַ ל ָתּ ֵשׁב ְפּנֵי ְמ ִשׁ ֶ֫
אֲ ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַליהוָֹה נ ַָדר ַלאֲ ִביר יַעֲ ק ֹב׃

ִב ְטנְ ָך אָ ִשׁית ְל ִכסֵּ א

ָלְך׃ יב

ִאם יִ ְשׁ ְמרוּ ָב ֶנ֫יָך

ראב"ע
)א( שיר המעלות –
יתכן שזה השיר חברו דוד בהתכסותו בשק
הוא וזקני ישראל בהיות הדבר בעם ולא
מצא מקום להקריב קרבן בעד ישראל ,כי
מקום המשכן רחוק היה.
זכור ,עונותו –
מגזרת עינוי והוא שם מהבנין שלא נקרא
שם פועלו.

)ב( אשר –
אז נשבע.
וטעם לאביר יעקב –
כי יעקב נדר נדר והשלים נדרו במקום
שאמר יהיה בית אלהים.

)ג( אם –
נדר שלא יבא אל ביתו לירושלם ולא יעלה
על ערש שהוא יציע לו.

קרבות דוד

)ד( אם –

בכל כחו .והנכון שהיא שנת צהרים וכבר
הזכרתי דעתי במלת שנת שהיא קמוצה,
כמלת עזי וזמרת יה.

)ה( עד אמצא –

ידענו כל הארץ לשם היא כולה ,רק יש
מקומות נכבדים שהם יותר נכבדים ,על כן:
וזה שער השמים.

)ו( הנה –

אמר רבי משה :שמענוה על ידי דוד שהיה
מאפרתה .והנכון בעיני :כי בימים שעברו
היו אומרים בני איש ששמענו מפי נביאים,
כי המקום הנבחר קרוב הוא אל בית לחם
אפרתה ,רק המקום לא נודע אם מזרח בית
לחם או מערבו או לצפונו או לדרומו ,וידוע
כי עד היום אין בין ירושלם ובין בית לחם רק
כמו שלש פרסאות.

בשדה יער –
ששם גורן ארונה היבוסי.

)ז( נבואה –
ראינו ששם בנה דוד מזבח לשם ויכפר על
בני ישראל ויענהו השם באש מן השמים,
ושם אמר :זה הוא בית אלהים:

)ח( קומה –
דרך משל ,קום ולך אל המקום אשר
תנוח בו.

)ט( כהניך –
הם בני אהרן.
וחסידיך –
הם הלוים המשוררים .וטעם לאמר על
הכהנים בגדי צדק ,כי הם מורים את התורה
ושופטי ישראל.
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שאלות בנושא

ראב"ע

)המשך מעמ' (87
)י( בעבור –
דבק עם קומה ה'.
אל תשב פני משיחך –
הוא דוד ,כי הטעם כפול כמשפט ,פירש טעם
בעבור וזה הוא נשבע הטעם כאשר אמרתי,
כי השמות הם בכח הפעלים.

)יא( נשבע ה' לדוד –
שבועה שלא יסור ממנה.

)יב( אם ,ועדותי –
החולם תחת שור"ק או היא מלה זרה
מורכבת מלשון יחיד ורבים ,כמו :והפלא ה'
את מכותך ,ומ"ם אלמדם שבה אל בריתי
ועדותי ,ומלת גם הם ישבו גם בניהם:

88

)יג( כי –

הזכיר ציון בעבור שנקראה עיר דוד ,כי שמח
בהגלות לו כי הר בית ה' הוא ציון.

בגדי ישע – שתהיה ישועה מפורסמת
ונראה עליהם כבגד.
וחסידיה –
הם הלוים.

ידבר על לשון השם.

)יז( שם –

)יד( זאת –

)טו( צידה –

הארץ תהיה נעמה ומבורכת .וטעם להזכיר
צידה ,מגזרת צדה לדרך ובאה זאת המלה
על דרך אצל פנה כי ברכה תמצא בכל צדה
שיוליכו ממנה העוברים.

)טז( וכהניה –

שהם לובשים בגדי כהונה ,אולי הם בגדי
צדק ילבישם בגדי ישע ,כדרך :הלבישני

בדרך נבואה כי תעמוד מלכות דוד.
ערכתי נר –
הטעם כפול ,כמו :יערוך אותו אהרן ובניו.

)יח( אויביו –

אמר אלביש בשת אויבי דוד הפך שילביש
ישע הכהנים המתפללים בעדו וישוב מלת
נזרו למלת שם אצמיח קרן לדוד.
יציץ נזרו –
כמו יצא ונראה ,וכמוהו מציץ מן החרכים.

קרבות דוד
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ДАВИД: РАСКРЫТИЕ

התגלותו של דוד

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 7

שמואל א פרק טז
א

ד-מ ַתי אַ ָתּה ִמ ְתאַ בֵּ ל
ָ
ל-שׁמוּאֵ ל עַ
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה אֶ ְ

קוֹמתוֹ ִכּי ְמאַ ְס ִתּיהוּ ִכּי ל ֹא אֲ ֶשׁר יִ ְראֶ ה ָהאָ ָדם ִכּי
ָ

ל-שׁאוּל וַאֲ נִ י ְמאַ ְס ִתּיו ִמ ְמֹּלְך עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַמלֵּ א
ָ
אֶ

ָהאָ ָדם יִ ְראֶ ה ַלעֵ ינַיִ ם וַיהוָֹה יִ ְראֶ ה ַללֵּ ָבב :ח

ית-ה ַלּ ְח ִמי ִכּי-
ַ
קַ ְרנְ ָך ֶשׁמֶ ן וְ לֵ ְך אֶ ְשׁ ָלחֲ ָך אֶ ל-יִ ַשׁי בֵּ

יִ ַשׁי אֶ ל-אֲ ִבינ ָָדב ַויַּעֲ ִב ֵרהוּ ִל ְפנֵי ְשׁמוּאֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר גַּם-

ָר ִא ִיתי ְבּ ָבנָיו ִלי מֶ לֶ ְך :ב

ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֵ יְך אֵ לֵ ְך

וְ ָשׁ ַמע ָשׁאוּל וַהֲ ָרגָנִ י ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה עֶ גְ ַלת ָבּקָ ר ִתּקַּ ח

אתי :ג
ָדָך וְ אָ ַמ ְר ָתּ ִלזְ בּ ַֹח ַליהוָֹה ָבּ ִ
ְבּי ֶ

את ְליִ ַשׁי
וְ קָ ָר ָ

וּמ ַשׁ ְח ָתּ ִלי אֵ ת
ר-תּעֲ ֶשׂה ָ
אוֹדיעֲ ָך אֵ ת אֲ ֶשׁ ַ
ִ
ָבח וְ אָ נ ִֹכי
ַבּזּ ַ

ד

ֹא-ב ַחר יְ הוָֹה:
ָבּזֶה ל ָ

ט

ֹא-ב ַחר יְ הוָֹה:
ַם-בּזֶה ל ָ
גּ ָ

וַיִּ ְק ָרא

ַויַּעֲ בֵ ר יִ ַשׁי ַשׁ ָמּה ַויּ ֹאמֶ ר

י

ַויַּעֲ בֵ ר יִ ַשׁי ִשׁ ְבעַ ת ָבּנָיו

ֹא-ב ַחר יְ הוָֹה
ִל ְפנֵי ְשׁמוּאֵ ל ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל-יִ ַשׁי ל ָ
ָבּאֵ לֶּ ה:

יא

ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל-יִ ַשׁי הֲ ַתמּוּ ַהנְּ עָ ִרים

ַויַּעַ שׂ ְשׁמוּאֵ ל אֵ ת אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר

ַויּ ֹאמֶ ר עוֹד ָשׁאַ ר ַהקָּ ָטן וְ ִהנֵּה ר ֹעֶ ה ַבּצּ ֹאן ַויּ ֹאמֶ ר

יְ הוָֹה ַו ָיּב ֹא בֵּ ית ָלחֶ ם ַויֶּחֶ ְרדוּ זִ ְקנֵי ָה ִעיר ִל ְק ָראתוֹ

ְשׁמוּאֵ ל אֶ ל-יִ ַשׁי ִשׁ ְל ָחה וְ קָ חֶ נּוּ ִכּי ל ֹאָ -נס ֹב עַ ד-בּ ֹאוֹ

אֲ ֶשׁר-א ַֹמר אֵ לֶ יָך:

ַויּ ֹאמֶ ר ָשֹׁלם בּוֹאֶ ָך:

ה

ַויּ ֹאמֶ ר ָשׁלוֹם ִלזְ בּ ַֹח ַליהוָֹה

ָבח וַיְ קַ דֵּ שׁ אֶ ת-יִ ַשׁי
וּבאתֶ ם ִא ִתּי ַבּזּ ַ
אתי ִה ְתקַ ְדּשׁוּ ָ
ָבּ ִ
ָבח:
ת-בּנָיו וַיִּ ְק ָרא ָלהֶ ם ַלזּ ַ
ָ
וְ אֶ

ו

וַיְ ִהי ְבּבוֹאָ ם ַויּ ְַרא

אֶ ת-א ֱִליאָ ב ַויּ ֹאמֶ ר אַ ְך ֶנגֶד יְ הוָֹה ְמ ִשׁיחוֹ:

ז

ַויּ ֹאמֶ ר

ל-מ ְראֵ הוּ וְ אֶ ל-גְּ ב ַֹהּ
ַ
ל-תּבֵּ ט אֶ
ַ
ל-שׁמוּאֵ ל אַ
יְ הוָֹה אֶ ְ

פֹה :יב

וַיִּ ְשׁ ַלח וַיְ ִביאֵ הוּ וְ הוּא אַ ְדמוֹנִ י ִעם-יְ פֵ ה עֵ ינַיִ ם

וְ טוֹב ר ִֹאי ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה קוּם ְמ ָשׁחֵ הוּ ִכּי-זֶה הוּא:

יג

וַיִּ קַּ ח ְשׁמוּאֵ ל אֶ ת-קֶ ֶרן ַה ֶשּׁמֶ ן וַיִּ ְמ ַשׁח א ֹתוֹ ְבּקֶ ֶרב

ל-דּוִ ד מֵ ַהיּוֹם ַההוּא ו ָָמ ְע ָלה
ָ
רוּח-יְ הוָֹה אֶ
ַ
אֶ ָחיו ו ִַתּ ְצ ַלח
ַויָּקָ ם ְשׁמוּאֵ ל ַויֵּלֶ ְך ָה ָר ָמ ָתה:

רד"ק
)א( מלא קרנך שמן –

אמר :קרנך ,לפי שהיה הקרן הזה מזומן
למשוח בו מלכי בית דוד ועל העתיד היה
מזומן אותו הקרן על פי הנביאים והיה
באהל מועד עם כלי שמן המשחה .וכן
אמר כשנמשח שלמה :ויקח צדוק הכהן
את קרן השמן מן האהל ,נראה כי שם
באהל מועד היה מוכן זה הקרן עם כלי שמן
המשחה ולפיכך אמר לשמואל :מלא קרנך
שמן ,כי על הנביאים היה מוטל למשוח
המלכים על פי ה' ואף על פי שצדוק הכהן
משח שלמה הנה היה שם עמו נתן הנביא,
כמו שכתוב :ומשח אותו צדוק הכהן ונתן
הנביא ומשיחת המלכים ליצוק מן השמן
תחלה על ראש המלך ואחר כך היה מושח
ממנו כצורת נזר בין ריסי עיניו ,ואחר כך

קרבות דוד

הנשאר בקרן היה יוצק על ראשו ,כי מלא
הקרן היה שיעור המשיחה עם היציקה.
לי מלך –
ולא אמר לישראל מלך ,ר"ל לי שיהיה
לעבודתי וישמע אלי לכל אשר אצונו ,לא
כשאול שעבר על מצותי.

)ב( עגלת בקר –

מצאנו כי אף על פי שהיה מבטיח הקב"ה
הנביא או הצדיק ,אף על פי כן הוא נשמר
מלכת במקום סכנה כמו שראינו ביעקב
אבינו ,שהבטיחו הקדוש ברוך הוא בעברו
ארם נהרים ואמר לו :והשיבותיך אל
האדמה הזאת ושם גם כן נראה לו המלאך
והבטיחו ואמר לו :שוב אל ארץ אבותיך
ולמולדתך ואהיה עמך וכאשר שמע כי עשו

בא לקראתו :ויירא יעקב מאד ויצר לו.
וכן דוד שהיה נמשח למלך על פי ה' היה
בורח מפני שאול וגם גד הנביא אמר לו:
לא תשב במצודה וכן בדברי המלחמות היו
עושין תחבולות אחר הבטחת האל ית',
כמו שעשה גדעון בדבר הכדים והלפידים
וגם פעמים היו עושין התחבולות במצוות
האל ,כמו שכתוב ביהושע בכבוש יריחו:
הקף את העיר וכן ציווה לשמואל הנביא
תחבולה אף על פי שהיה הולך במצותו
והטעם ,כי אף על פי שהקדוש ברוך הוא
עושה נסים ונפלאות עם יראיו ,ברוב הם
על מנהג העולם וכן על מנהג העולם היה
לו ליעקב לירא מפני עשו ולדוד מפני
שאול ,אם היה מושח מלך בחייו והיה לו
לבקש תחבולה ,איך אלך וזו הייתה שאלתו
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איך אלך .ואמר לו הקב"ה :עגלת בקר תקח
בידך ,כי בכל מקום היו רשאין להקריב
באותו זמן ,כי זמן היתר הבמות היה כל
זמן שהיה אהל מועד בנוב וגבעון .ולמדו
רבותינו ז"ל מזה הפסוק ,שמצוה לשנות
בדברי שלום שהרי הקב"ה אמר לשמואל
עגלת בקר תקח בידך והראה לו שאין ראוי
לאדם ללכת במקום סכנה ולסמוך על הנס,
משום שנאמר :לא תנסון את ה' אלהיכם.
ויש מפרשים :כי הקב"ה אמר לו כך ,אני
אמרתי לך שתלך בהצנע ,ואתה אמרת
ושמע שאול והרגני ,עתה אני אומר לך
שתלך בפרהסיא ותקח עגלת בקר לעשות
זבחים שלמים ביום משחך אותו למלך,
וזה שאמר :וקראת לישי בזבח אמר לו
לך בפרהסיא ונראה מי הורג אותך .ועל
זה הדרך פירשו ג"כ במדרש מה שאמר לו
הקב"ה למשה רבינו :עבור לפני העם הזה,
לפי שאמר לו :עוד מעט וסקלוני אמר לו
הקב"ה :עבור לפני העם ונראה מי סוקל
אותך.

)ג( את אשר אומר אליך –

ולמה לא אמר לו מתחלה שימשח דוד ,כדי
שידעו כולם כי מה' הוא ויראו כולם כי לא
בחר בכל בני ישי אלא בדוד ,כי בפני כל
העומדים שם נאמר לו על פי הנבואה.

)ד( ויחרדו –

)ו( בבואם –

בבית.
ויאמר אך נגד ה' משיחו –
פירש אמר בלבו או בפיו ,כי חשב כי זה הוא
המלך שצוהו האל למשוח ,לפי שהיה בכור
בבני ישי .ועוד :כי ראהו יפה צורה וקומה
כשאול וחשב כי הקב"ה בוחר באנשים יפה
קומה וצורה למלכות ,כדי שיהא מוראו על
העם ,וכן אמר בשאול :הראיתם אשר בחר
בו ה' כי אין כמוהו בכל העם וכן הוא כמו
שחשב שמואל ,כי בעל קומה וצורה יפה
בוחר בו האל למלוכה כדי שייראו ממנו
העם ובלבד שיהיה לבו טוב וישר.
ופירש :נגד ה' משיחו – כמו :נכח ה' דרככם,
כלומר ה' יהיה עמו .ויונתן תרגם :תקין קדם
ה' משיחיה וכן תרגם נכח ה' אתקין ה'.

)ז( אל תבט אל מראהו –

בוחן לבות וכליות בני אדם ידע לבב אליאב
כי איננו ישר ,לפיכך אמר לשמואל :אל תבט
אל מראהו ,כי אף על פי שהוא יפה מראה
והגון למלכות לפי מראהו ,אני יודע לבבו
ומאסתיהו למלכות כי איננו הגון לפי לבבו.
גבוה –
שם בפלס גדול העצה .ויש מפרשים :כי
כאשר אמר נגד ה' משיחו – על שאול בקש
עוד שלא תסור המלוכה ממנו כשראה
אליאב שלא היה יפה כמוהו ,בקש מה' שלא
יחליף שאול באחר ,לפיכך ענה לו האל :אל
תבט אל מראהו כי מאסתיהו ,ושאול הוא
שהיה יפה מראה וגבה קומה.

וינועו ויתקבצו לצאת לקראתו .וכן :יחרדו
כצפור ממצרים ויחרדו בנים מים .וכן תירגם
יונתן :לשון קבוץ ואתכנשו .ויש לפרשו לשון
חרדה ,כי תמהו על בואו ופחדו אולי היה
בעיר מי שחטא חטא גדול שיצטרך שמואל
הנביא לבא העיר ,וזהו שאמר שלום בואך,
והוא ענה להם שלום ,כלומר אין דבר רק
שלום אל תפחדו כי לזבוח לה' באתי.
ויאמר שלום בואך –
הגדול שבזקנים אמר ואפשר שישי היה.

בקמ"ץ הבית והם שנים במקרא בקמץ זה
ולא אוכל ללכת באלה.

)ה( התקדשו –

)יא( עוד שאר הקטן –

כתרגום :איזדמנו וכן ויקדש.
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)ט( גם בזה לא בחר ה' –

לפי שלא אמר לו ה' ידע כי לא בחר בו ,כי
הוא אמר לו :אשר אומר אליך.

)י( לא בחר ה' באלה –

פועל עומד ,כמו נשאר וזה לבדו מן הקל.

שלחה וקחנו –
הביאהו כלומר קחנו על ידי שליח שיביאהו
הנה.
כי לא נסוב –
פירש לאכול ,כי כבר זבחו זבחי שלמים
וקדש ישי ובניו ושאר הזקנים לאכול עמו
וקודם שאכלו נמשח דוד.

)יב( עם יפה עינים –

כמו ויפה עינים ,כמו תאנים עם בכורים ,כמו
ובכורים.
וטוב רואי –
שם בשקל צורי חולי וכן :לא תשורני עין
רואי והספור הזה להודיע כי הגון היה
למלכות ,כי יפה תואר היה.
קום משחהו –
קום עניין זירוז .וכן :קום עבור את הירדן
הזה קומו ועברו לכם קום התהלך בארץ.
ורבותינו ז"ל דרשו :אמר לו הקב"ה משיחי
עומד ואתה קדוש יושב קום משחהו!
כי זה הוא –
זהו שיהיה מלך לא כאשר חשבת אתה,
או פירושו זהו אשר אמרתי לך :ומשחת לי
את אשר אומר אליך .ויש בו דרש :זה טעון
משיחה ואין אחר טעון משיחה וסמכו מזה,
כי אין מושחין בשמן המשחה אלא מלכי
בית דוד בלבד.

)יג( בקרב אחיו –

לומר שנבחר מכלם.
ותצלח רוח ה' אל דוד –
כתרגומו :ושרת רוח נבואה מן קדם ה' .על
דוד .וכן:
רוח ה' סרה מעם שאול –
תרגומו :רוח גבורה מן קדם ה' דהות עם
שאול עדת מיניה .וזאת רוח הגבורה העירה
את דוד להרוג את הארי והדוב והפלשתי,
וכן רוח הקדש נולדה בו מהיום ההוא
ומעלה ואמר השירים והמזמורים ברוח
הקדש שנולדה בו ,כי בכלל רוח ה' רוח
הקדש ורוח גבורה.

קרבות דוד
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 5

שמואל ב פרק ה
א

ל-דּוִ ד חֶ ְברוֹנָה
ָ
ל-שׁ ְבטֵ י יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ
ַו ָיּב ֹאוּ ָכּ ִ

ֹאמרוּ
ַויּ ְ

ב

לֵ אמ ֹר

ִהנְ נוּ

עַ ְצ ְמָך

וּב ָשׂ ְרָך
ְ

אֲ נ ְָחנוּ:

ַם-שׁ ְלשׁוֹם ִבּ ְהיוֹת ָשׁאוּל מֶ לֶ ְך עָ לֵ ינוּ
גַּם-אֶ ְתמוֹל גּ ִ

מּוֹציא
ית ַה ִ
]היִ ָ
ָ
מּוֹציא וְ ַהמֵּ ִבי(
ִ
ית ַה
)היִ ָ
ָ
אַ ָתּה
וְ ַהמֵּ ִביא[

אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל

ַויּ ֹאמֶ ר

יְ הוָֹה

ְלָך

אַ ָתּה

ת-דּוִ ד ְלמֶ לֶ ְך עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל:
ָ
ִל ְפנֵי יְ הוָֹה וַיִּ ְמ ְשׁחוּ אֶ

ד

ֹלשׁים ָשׁנָה ָדּוִ ד ְבּ ָמ ְלכוֹ אַ ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה
ן-שׁ ִ
בֶּ ְ

ָמ ָלְך :ה

הוּדה ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים וְ ִשׁ ָשּׁה
ָ
ְבּחֶ ְברוֹן ָמ ַלְך עַ ל-יְ

ֹלשׁים וְ ָשֹׁלשׁ ָשׁנָה עַ ל
ירוּשׁ ַלם ָמ ַלְך ְשׁ ִ
ָ
וּב
חֳ ָד ִשׁים ִ

יהוּדה :ו
ָ
ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וִ

רוּשׁ ַלם
ָ
ָשׁיו יְ
ַויֵּלֶ ְך ַהמֶּ לֶ ְך וַאֲ נ ָ

ִת ְרעֶ ה אֶ ת-עַ ִמּי אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ אַ ָתּה ִתּ ְהיֶה ְלנָגִ יד

יוֹשׁב ָהאָ ֶרץ ַויּ ֹאמֶ ר ְל ָדוִ ד לֵ אמ ֹר ל ֹא-
ֵ
ל-היְ בֻ ִסי
ַ
אֶ

ל-המֶּ לֶ ְך
ַ
ַו ָיּב ֹאוּ ָכּל-זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ

ירָך ָה ִעוְ ִרים וְ ַה ִפּ ְס ִחים לֵ אמ ֹר
ָתבוֹא הֵ נָּה ִכּי ִאם-הֱ ִס ְ

עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל:

ג

חֶ ְברוֹנָה וַיִּ ְכר ֹת ָלהֶ םַ -המֶּ לֶ ְך ָדּוִ ד ְבּ ִרית ְבּחֶ ְברוֹן

ל ֹא-יָבוֹא ָדוִ ד הֵ נָּה:

רד"ק
)א( ויבואו כל שבטי ישראל –

מכל שבטי ישראל באו אליו ואפילו משבט
בנימן ,כי לא היה להם עוד תקוה בבית
שאול וזה היה חמש שנים אחר שמת איש
בשת וחמש שנים היתה המלכות בטלה,
שלא מלך דוד על כל ישראל עד סוף חמש
שנים וששה חדשים ,כי איש בשת לא מלך
אלא שתי שנים.
הננו עצמך ובשרך אנחנו –
אף על פי שאתה ממשפחת יהודה והננו
קרובים לך אנחנו גם כן עצמך ,כי כלנו בני
ישראל אחים אנחנו.

)ב( אתה הייתה מוציא –

ה"א כתובה בסוף מלת הייתה והיא נקראת
עם מלת מוציא ,וכן :ידעתה שחר מקומו:
והמבי –
חסר אלף בכתוב .וכן :היורש אבי לך.

)ג( ויבואו כל זקני ישראל –

וכבר אמר למעלה :ויבואו כל שבטי

קרבות דוד

ישראל?! אלא פירושו ויבואו וכבר באו
תחלה זקני ישראל אל דוד וכרת להם ברית
שלא ירע להם בעבור שסמכו ידי איש בשת
שתי שנים ,ובעבור שאחרו להמליכו אחר
מות איש בשת חמש שנים ,וכיון שכרת
להם ברית שלחו בעבור שבטי ישראל ובאו
אל דוד ומשחוהו למלך ,ואע"פ שהיה נמשח
תחלה ביד שמואל ומשחוהו אחר כן בית
יהודה ,משחוהו גם עתה ישראל כי עתה
מלך על כל ישראל.
ובדברי הימים אומר :וימשחו את דוד למלך
על ישראל בדבר ה' ביד שמואל ,לפי שלא
היה נתקיים דבר שמואל עד היום הזה ,כי
שמואל משחו למלך על כל ישראל ,כמו
שהיה שאול מלך על כל ישראל ומפני זה לא
נלחם דוד ביבוסי יושב ציון ,עד שהיה מלך
על כל ישראל ומיד שמשחו אותו ישראל
הלך שם.
לפני ה' –
כבר פירשתי כי כל מקום שיתקבצו שם כל
ישראל או רובם שם שכינה שורה .או פירש

לפני ה' – שאמרו ה' יהיה עד בינינו בברית
שאנו כורתים.

)ה( בחברון מלך על יהודה שבע
שנים וששה חדשים –

וובכלל לא מנאם ,לפי שלא היתה שנה
שלמה וכן בספר מלכים לא מנה אותם
ששה חדשים אפילו בפרט ,לפי שלא היתה
שנה שלימה .ובדרש :אלין ששה חדשים
יתירים מה אנון? ר' יצחק בשם ר' יהודה:
חסירים היו משלשים ושלש אלא שהכתובים
חולקים כבוד לירושלם ומונין אותם שלימים
אמר רבי יודן :חשבון המרובה בולע את
המועט.אמר ר' יודן :כתוב כי ששה חדשים
ישב שם יואב ,אותן חדשים לא עלו לו מן
המנין .דבר אחר :אותן חדשים שברח מפני
אבשלום ובשעירה היה מתכפר כהדיוט ,לא
עלו מן המניין.

)ו( וילך המלך ואנשיו –

ובדברי הימים :וילך דוד וכל ישראל?! כי
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כל ישראל היו עתה אנשיו וכיון שמלך על
כל ישראל ,הלך אל ירושלם ללכוד מצודת
ציון ,לפי שהיתה קבלה אצלם כי ציון ראש
ממלכת ישראל ולא ילכוד אותה אלא מי
שיהיה מלך על כל ישראל ,ועד היום לא
נתקיימה מלכות בישראל ,כי שאול לא קמה
מלכותו.
כי אם הסירך העורים והפסחים –
תרגם יונתן :אלהין באעדיותך חטאיא
וחיביא דאמרין לא יעול דוד הלכא.
ומצאנו בדרש :אמרו אנשי יבוס לאברהם:
כרות עמנו ברית שאין זרעך יורש את עיר
היבוס ואנו מוכרין לך את מערת המכפלה
ועשה כן ,ואנשי יבוס עשו צלמי נחשת
והעמידום ברחוב העיר וכתבו עליהם
ברית השבועה ,וכשבאו ישראל לארץ לא
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יכלו להכנס שם מפני השבועה ,שנאמר:
ואת היבוסי יושב ירושלם לא יכלו בני
ישראל להורישם .וכשמלך דוד רצה
להכנס שם ולא הניחוהו ,שנאמר :ויאמרו
אנשי יבוס לא תבא הנה .אמרו לו :אין
אתה יכול עד שתסיר הצלמים הללו
שכתוב עליהם ברית השבועה ,שנאמר:
כי אם הסירך העורים והפסחים ואלו הם
הצלמים ,שעינים להם ולא יראו אזנים
להם ולא ישמעו רגליהם ולא יהלכו ,שנאי
נפש דוד ,לפי ששונא מלשמוע ומעבוד
ע"א ,שנאמר :על כן יאמרו עור ופסח לא
יבא אל הבית .אמר דוד לאנשיו :כל מי
שיעלה בראשונה ויסיר את הצלמים יהיה
לראש ועלה יואב והיה לראש ,שנאמר:
ויעל יואב וגו' ואחר כן קנה דוד את עיר

היבוסי לישראל בככר זהב בכתב לאחוזת
עולם בשש מאות זהב ,שנאמר :ויתן דוד
לארונה במקום וגו'.
ועוד אמרו :כי שני צלמים אלו היו בראש
המגדל הנקרא צנור והיה אחד עור על
שם יצחק והאחד היה פסח על שם יעקב
ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבימלך,
שנאמר :אם תשקר לי ולניני ולנכדי ,לפיכך
לא כבשו ישראל ,כשכבשו את ירושלם כי
עדיין היה נכד אבימלך חי ובימי דוד כבר
מת ובטלה השבועה.
והחכם ר' אברהם א"ע פירש :כי אם הסירך
– כמו הסיר כלומר אם תסיר למלחמתך
אפילו העורים והפסחים אז ימנעוך שלא
תבא הנה ,כי המגדל הזה חזק מאד ולא
נירא אותך למלחמה.
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שמואל א פרק ל
א

ישׁי
ָשׁיו ִצ ְק ַלג ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
וַיְ ִהי ְבּב ֹא ָדוִ ד וַאֲ נ ָ

ת-צ ְק ַלג
ל-צ ְק ַלג ַויַּכּוּ אֶ ִ
וַעֲ ָמלֵ ִקי פָ ְשׁטוּ אֶ לֶ -נגֶב וְ אֶ ִ

ב

וַיִּ ְשׂ ְרפוּ א ָֹתהּ ָבּאֵ שׁ:

ת-הנּ ִָשׁים אֲ ֶשׁר-
ַ
וַיִּ ְשׁבּוּ אֶ

ַחל ַה ְבּשׂוֹר:
אתיִ ם ִאישׁ אֲ ֶשׁר ִפּגְּ רוּ מֵ עֲ ב ֹר אֶ ת-נ ַ
ָמ ַ

יא

ל-דּוִ ד
ָ
ישׁ-מ ְצ ִרי ַבּ ָשּׂדֶ ה וַיִּ ְקחוּ א ֹתוֹ אֶ
ִ
וַיִּ ְמ ְצאוּ ִא

וַיִּ ְתּנוּ-לוֹ לֶ ֶחם ַויּ ֹאכַ ל ַויּ ְַשׁקֻ הוּ ָמיִ ם:

יב

וַיִּ ְתּנוּ-לוֹ-

ָבּהּ ִמקָּ ט ֹן וְ עַ ד-גָּדוֹל ל ֹא הֵ ִמיתוּ ִאישׁ וַיִּ נְ הֲ גוּ ַויּ ְֵלכוּ

וּשׁנֵי ִצמֻּ ִקים ַויּ ֹאכַ ל ו ַָתּ ָשׁב רוּחוֹ אֵ ָליו ִכּי
פֶ ַלח ְדּבֵ ָלה ְ

ל-ה ִעיר וְ ִהנֵּה ְשׂרוּפָ ה
ָ
ָשׁיו אֶ
ְל ַד ְר ָכּם :ג ַו ָיּב ֹא ָדוִ ד וַאֲ נ ָ

ֹלשׁה
וּשׁ ָ
ֹלשׁה י ִָמים ְ
ֹא-שׁ ָתה ַמיִ ם ְשׁ ָ
ל ֹא-אָ כַ ל לֶ חֶ ם וְ ל ָ

יהם נִ ְשׁבּוּ :ד
וּבנ ֹתֵ ֶ
ֵיהם ְ
וּבנ ֶ
יהם ְ
ָבּאֵ שׁ וּנְ ֵשׁ ֶ

וַיִּ ָשּׂא ָדוִ ד

ת-קוֹלם וַיִּ ְבכּוּ עַ ד אֲ ֶשׁר אֵ ין-
ָ
ר-אתּוֹ אֶ
וְ ָהעָ ם אֲ ֶשׁ ִ

ָבּהֶ ם כּ ַֹח ִל ְבכּוֹת :ה

י-דוִ ד נִ ְשׁבּוּ אֲ ִחינ ֹעַ ם
וּשׁתֵּ י נְ ֵשׁ ָ
ְ

ָבל ַה ַכּ ְר ְמ ִלי:
ַהיִּ זְ ְרעֵ ִלית וַאֲ ִביגַיִ ל אֵ ֶשׁת נ ָ

ו

וַתֵּ צֶ ר

לֵ ילוֹת :יג

ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ָדוִ ד ְל ִמי-אַ ָתּה וְ אֵ י ִמזֶּה אָ ָתּה

ַויּ ֹאמֶ ר נַעַ ר ִמ ְצ ִרי אָ נ ִֹכי עֶ בֶ ד ְל ִאישׁ עֲ ָמלֵ ִקי ַויַּעַ זְ בֵ נִ י
ֹלשׁה:
יתי ַהיּוֹם ְשׁ ָ
אֲ ד ֹנִ י ִכּי ָח ִל ִ

יד

אֲ נ ְַחנוּ פָּ ַשׁ ְטנוּ

יהוּדה וְ עַ לֶ -נגֶב ָכּלֵ ב וְ אֶ ת-
ָ
ֶנגֶב ַה ְכּ ֵר ִתי וְ עַ ל-אֲ ֶשׁר ִל

י-מ ָרה נֶפֶ שׁ
ְל ָדוִ ד ְמא ֹד ִכּי-אָ ְמרוּ ָהעָ ם ְלסָ ְקלוֹ ִכּ ָ

ִצ ְק ַלג ָשׂ ַר ְפנוּ ָבאֵ שׁ :טו

ל-בּנ ָֹתיו וַיִּ ְת ַחזֵּק
ְ
]בּנָיו[ וְ עַ
ל)-בּנָו( ָ
ָ
ל-העָ ם ִאישׁ עַ
ָכּ ָ

אֹלהים ִאם-
ִ
ל-הגְּ דוּד ַהזֶּה ַויּ ֹאמֶ ר ִה ָשּׁ ְבעָ הִ -לּי בֵ
ַ
אֶ

ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ל-אֶ ְבי ָָתר ַהכּ ֹהֵ ן

ל-הגְּ דוּד
ַ
אוֹר ְדָך אֶ
ם-תּ ְסגִּ ֵרנִ י ְבּיַד-אֲ ד ֹנִ י וְ ִ
ְתּ ִמיתֵ נִ י וְ ִא ַ

ֹלהיו :ז
ָדּוִ ד ַבּיהוָֹה ֱא ָ

טז

תוֹרדֵ נִ י
ִ
ַויּ ֹאמֶ ר אֵ ָליו ָדּוִ ד הֲ

ישׁה-נָּא ִלי ָהאֵ פוֹד ַו ַיּגֵּשׁ אֶ ְבי ָָתר אֶ ת-
בֶּ ן-אֲ ִחימֶ לֶ ְך ַהגִּ ָ

ַהזֶּה:

ל-דּוִ ד :ח וַיִּ ְשׁאַ ל ָדּוִ ד ַבּיהוָֹה לֵ אמ ֹר אֶ ְרדּ ֹף
ָ
ָהאֵ פוֹד אֶ

א ְֹכ ִלים וְ שׁ ִֹתים וְ ח ֹגְ גִ ים ְבּכָ ל ַה ָשּׁ ָלל ַהגָּדוֹל אֲ ֶשׁר

י-ה ֵשּׂג
דוּד-הזֶּה ַהאַ ִשּׂיגֶנּוּ ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ ְרד ֹף ִכּ ַ
ַ
אַ חֲ ֵרי ַהגְּ

ט

ל-האָ ֶרץ
ָ
ל-פנֵי כָ
ַויּ ִֹר ֵדהוּ וְ ִהנֵּה נְ טֻ ִשׁים עַ ְ

הוּדה:
ָ
ָל ְקחוּ מֵ אֶ ֶרץ ְפּ ִל ְשׁ ִתּים וּמֵ אֶ ֶרץ יְ

יז

ַויַּכֵּ ם

ַויֵּלֶ ְך ָדּוִ ד הוּא וְ ֵשׁשׁ-מֵ אוֹת

ד-העֶ ֶרב ְל ָמחֳ ָר ָתם וְ ל ֹא-נִ ְמ ַלט מֵ ֶהם
ָ
ֶשׁף וְ עַ
ָדּוִ ד מֵ ַהנּ ֶ

נּוֹת ִרים
ַחל ַה ְבּשׂוֹר וְ ַה ָ
ִאישׁ אֲ ֶשׁר ִאתּוֹ ַו ָיּב ֹאוּ עַ ד-נ ַ

ר-ר ְכבוּ עַ ל-
ִאישׁ ִכּיִ -אם-אַ ְר ַבּע מֵ אוֹת ִאישׁ-נַעַ ר אֲ ֶשׁ ָ

ַתּ ִשּׂיג וְ ַהצֵּ ל ַתּ ִצּיל:

עָ ָמדוּ :י

וַיִּ ְרדּ ֹף ָדּוִ ד הוּא וְ אַ ְר ַבּע-מֵ אוֹת ִאישׁ ַויַּעַ ְמדוּ

ַהגְּ ַמ ִלּים ַו ָיּנֻסוּ:

רד"ק
)א( ועמלקי פשטו –
בבואם ביום השלישי שנסעו משם ללכת
עם אכיש ,מצאו שעמלקי פשטו אל נגב
צקלג ,כי חפשו הדבר עד שמצאו כי
מצקלג היו יוצאים להם השוללים ,אף על
פי שדוד לא היה מחיה איש ואשה שיגיד
הם חפשו הדבר עם השכנים עד שמצאו
ומסבות הבורא יתברך ומשמירתו את

קרבות דוד

אוהביו היה ,שלא המיתו איש ואשה שהרי
דוד הרג כמה מהם.
אל נגב –
כתרגומו :אל דרום ,והוא חסר הנסמך אל
נגב הכרתי ואל נגב כלב הנזכרים למעלה.
או הוא שם עיר נקרא נגב וכן :ולאשר
ברמות נגב.
ואפשר כי היא היא והראשון נכון.

ויכו את צקלג –
אינו אומר שהרגו אנשי צקלג שהרי אומר
לא המיתו איש ואשה ,אלא פירוש ויכו –
הרסו העיר ושרפוה באש ואמר ויכו ,על
הריסת הבנין על דרך הרחבת הלשון ,כמו
שאמר על הבנין :וירפא את מזבח ה' ,ויואב
יחיה את שאר העיר.
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)ב( וישבו את הנשים –

כי אנשים לא היו בה כי עם דוד הלכו ולא
נשארו בה כי אם הנשים והבנים והבנות,
לפיכך לכדום כי לא היה בעיר מי שילחם.

)ו( ותצר לדוד –

שרשו יצר והוא מענין צרה וצוקה .ובאמרו
לשון נקבה ,ר"ל זאת הרעה.
כי מרה נפש כל העם –
פעל עבר ,כי הוא מלעיל בשני פשטין.
ויתחזק דוד בה' אלהיו –
וישם תוחלתו בו והתאפק על הרעה ואמר
לרדוף אחריהם ואמר לאביתר :הגישה
האפוד.

)ח( ארדף –

דרך שאלה בלא ה"א השאלה ,כמו אף כי
אמר אלוהים ,אתה זה בני עשו .ושאל דוד
שתי שאלות כאחת ואף על פי שלא היו
עושין כן באורים ותומים כמו שפירשתי
למעלה ,עשה כן לדוחק השעה ונענה על
שתיהם.

)ט( הבשור –

שם מקום.
והנותרים עמדו –
מקרא קצר הוא ,ור"ל כי כולם באו עד נחל
הבשור ועברו הנחל ארבע מאות והנותרים
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שלא עברו עמדו שם ,כלומר שלא חזרו
להם אלא שם עמדו והמתינו העוברים שם
ושמרו את כליהם ,כי הרודפים לא היה להם
שישאו כלום אלא מעט בכדי שיוכלו להלחם
לבד .ויונתן תרגם :ומקצתהון אשתארו.

)י( אשר פגרו –

שבתו מפני חולשתם מכח הרדיפה .והדומה
לו בדברי רבותינו ז"ל יומא :דמפגרי רבנן
הוו אמרי אידנא יומא דשפמי ,פירש :יום
שהיו בטלים וחלושים מגירסת' ויונתן תרגם:
דאתמנעו או פירש תרגום של הרס תהרסם
פגרא תפגרינון.

)יב( פלח דבלה –
חתיכת דבילה.

)יד( נגב הכרתי –

כרתי שם משפחה מפלשתים ,כמו שנאמר
עליהם גוי כרתים
והכרתי –
את כרתי כי בארץ פלשתים ובארץ יהודה
פשטו ,כמו שאמר :אשר לקחו מארץ
פלשתים ומארץ יהודה.
ועל נגב כלב –
הוא כלב בן חצרון משבט יהודה ואף על
פי שאמר :ועל אשר ליהודה נחלת כלב זה
הייתה לה שם ידוע בפני עצמה.

ונגב –
פירוש דרום כתרגומו .או פירש ארץ משור,
כי יקרא נגב כמו המדבר שיקרא נגב ,מפני
החורב והוא מישור.

)טו( נטושים –
מענין :ויטש על המחנה ,עניין התפשטות:
וחוגגים –
מרקדים ומפזזים ומכרכרים ,כמו :יחוגו
וינועו כשכור.

)יז( מהנשף ועד הערב למחרתם –
מערב יום זה עד ערב יום שני וכל אותו
הערב עד הבקר ,שהוא המחרת.
ומ"ם למחרתם –
מחרת שני הנשפים שעברו.
ומלת עד –
עומדת במקום שנים כאילו אמר ועד
למחרתם .ולדעת רז"ל :שפירש מהנשף ועד
הערב ואמרו :תרי נשפי הוו נשף יממא ואתי
ליליא נשף ליליא ואתי יממא אינו מתיישב
טעם המ"ם .ויונתן תרגם :מקבלא ועד עדן
רמשא ביומא דבתרוהי ,ולא פירש שם
טעם המ"ם .ובדרש :אמר טעם המ"ם על
העמלקים למחרתם המחרת שלהם ,שהם
למודים ללקות במחרת ,שנאמר :וצא הלחם
בעמלק מחר.
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הלכה א׳

בעת שישב המלך על כסא מלכותו .כותב לו ספר תורה לעצמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו .ומגיהו מספר העזרה על פי בית
דין של שבעים ואחד .אם לא הניחו לו אבותיו או שנאבד כותב שני ספרי תורה .אחד מניחו בבית גנזיו שהוא מצווה בו ככל אחד
מישראל .והשני לא יזוז מלפניו .אלא בעת שיכנס לבית הכסא .או לבית המרחץ .או למקום שאין ראוי לקריאה .יוצא למלחמה והוא
עמו .נכנס והוא עמו .יושב בדין והוא עמו .מיסב והוא כנגדו שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו:

הלכה ב׳

לא ירבה לו נשים .מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד שמונה עשרה נשים בין הנשים ופלגשים הכל שמונה עשרה .ואם הוסיף אחת
ובעלה לוקה .ויש לו לגרש ולישא אחרת תחת זו שגירש:

הלכה ג׳

ולא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו .אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ לפניו כדרך שעושין שאר המלכים אסור .ואם הוסיף לוקה:

הלכה ד׳

ולא ירבה לו כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו .אלא כדי שיתן לחיילותיו ולעבדיו ולשמשיו .וכל כסף וזהב
שירבה לאוצר בית ה' ולהיות שם מוכן לצרכי הצבור ולמלחמותם הרי זה מצוה להרבותו .ואין אסור אלא להרבות לעצמו בבית גנזיו
שנאמר ולא ירבה לו .ואם הרבה לוקה:

הלכה ה׳

המלך אסור לשתות דרך שכרות .שנאמר אל למלכים שתו יין .אלא יהיה עוסק בתורה ובצרכי ישראל ביום ובלילה .שנאמר והיתה
עמו וקרא בו כל ימי חייו:

הלכה ו׳

וכן לא יהיה שטוף בנשים .אפילו לא היתה לו אלא אחת לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטפשים .שנאמר אל תתן לנשים חילך.
על הסרת לבו הקפידה תורה שנאמר ולא יסור לבבו .שלבו הוא לב כל קהל ישראל לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם
שנאמר כל ימי חייו:

קרבות דוד
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הקופסה השחורה:הרמז השני

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: ПОДСКАЗКА № 2

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 7

בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות האילן בראש השנה
כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם
)תהלים לג טו( ובחג נידונים על המים) .נוסח הרמב"ם(

משנה מסכת ראש השנה
פרק א משנה ב

פירוש רבי עובדיה מברטנורא
בארבעה פרקים – בשנה:
בפסח על התבואה – מדאמרה תורה הביאו לפני עומר בפסח כדי שאברך לכם תבואה
שבשדות ,מינה ידעינן דבפסח נידונים על התבואה:
ובעצרת על פירות האילן – מדאמרה תורה הביאו לפני שתי הלחם בעצרת כדי
שאברך לכם פירות האילן ,וחטה עץ קרייה רחמנא דכתיב )בראשית ב( ומעץ הדעת טוב
ורע ,כמאן דאמר עץ שאכל אדם הראשון חטה היה:כבני מרון:כבני אמריא ,ככבשים
הללו שמוציאין אותן בפתח קטן זה אחר זה לעשרן ,ואין שנים יכולים לצאת כאחד:
היוצר יחד לבם – הכי קאמר ,היוצר והוא הקב"ה רואה יחד לבם ומבין אל כל מעשיהם
שאע"פ שעוברים לפניו אחד אחד ,מ"מ כולן נסקרים בסקירה אחת:
ובחג נידונין על המים – מדאמרה תורה נסכו לפני מים בחג:

פירוש עיקר תוספות יום טוב
)יח( )על הברטנורא( ז"ל חברייתא מפני מה אמרה התורה חביאו עומר בפסח מפני
שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקב"ה חביאו כו' כדי כו' וכן בכולם:
)יט( )על המשנה( בר"ה .בגמרא )דף ח'( ילפינן לה מקראי .ואף על גב דודאי על כל
המאורעות נידונין ובכללם אינך ג' דינים מ"מ בשלשה פרקים הללו הוא גזר דין של כל
העולם .ובר"ה כל באי כו' וגוזרין לכ"א חלקו מדברים אלו .הר"נ .ועתוי"ט:
)כ( )על הברטנורא( גמרא ופירש"י ואקרא דלעיל מיניה קמהדר השגיח אל כל כו' היוצר
אותם השגיח יחד את לבם .ולהכי נסיב האי תנא להך קרא לומר שאף על פי שעוברין
כבני מרון בדקדוק גדול מ"מ כולן נסקרין בסקירה אחת וז"ש הר"מ והנגלה מזה המאמר
מבואר כאשר תראה .אבל הנסתר ענינו קשה בלי ספק ע"כ .כי האדם א"א לצייר שני
הפכים בנושא אחד בזמן א' שיעברו אחד אחד ויהיו נסקרים בסקירה אחת אבל כמו
שא"א להשיג מהותו יתברך ויתעלה זכרו נצח ,כן א"א להשיג השגחתו וסקירתו .תוי"ט:
)כא( )על הברטנורא( כדי שיתברכו לכם גשמי השנה .ברייתא:
)כב( )על המשנה( ובחג .ואע"פ ששלשתן בשם חגים נקראו בכתוב .מ"מ מלת חג
הנחתו על המחול והריקוד שהוא בחג הסוכות והיתה שמחה יתירה של בית השואבה:
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עברית ב  5-דקות

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 21-22
עמ' 21

תהלים פרק מב
א ַל ְמנ ֵַ֫צּ ַח ַמ ְשׂ ִכּיל ִל ְבנֵי־ק֫ ַֹרח׃ ב

ְּכאַ ּ ָיל ּ ַתעֲ ר ֹג עַ ל

ֹלהים׃ ג
אֲ ִ ֫פיקֵ י ָ֫מיִ ם ּ ֵכן נ ְַפ ִשׁי ַתעֲ ר ֹג אֵ ֶ֫ליָך ֱא ִ

ָצ ְמאָ ה

מֵ ֶ֫א ֶרץ י ְַרדֵּ ן וְ חֶ ְרמוֹנִ ים מֵ ַהר ִמ ְצעָ ר׃ ח

ְתּהוֹם־אֶ ל־

ַלּיָך עָ ַלי
ל־מ ְשׁ ָבּ ֶ֫ריָך וְ ג ֶ֫
נּוֹריָך ָכּ ִ
קוֹרא ְלקוֹל ִצ ֶ֫
ֵ
ְתּהוֹם

אֹלהים ְלאֵ ל ָחי ָמ ַתי אָ בוֹא וְ אֵ ָראֶ ה ְּפנֵי
ִ
נ ְַפ ִשׁי לֵ

עָ ָ֫ברוּ׃ ט

יוֹמם ו ָָ֫ליְ ָלה ּ ֶב ֱאמ ֹר
ֹלהים׃ ד ָ֫היְ ָתה ִּלי ִד ְמעָ ִתי ֶ֫לחֶ ם ָ
ֱא ִ

ִע ִמּי ְתּ ִפ ָלּה ְלאֵ ל ַחיָּי׃

ֹלהיָך׃ ה ֵ֫א ּ ֶלה אֶ זְ ְּכ ָרה וְ אֶ ְש ְּׁפכָ ה
אֵ ַלי ּ ָכל ַהיּוֹם אַ ּ ֵיה ֱא ֶ֫

ְשׁכַ ְח ָ֫תּנִ י ָ֫ל ָמּה־קֹדֵ ר אֵ לֵ ְך ְבּ ַ֫ל ַחץ אוֹיֵב׃ יא

ֹלהים
עָ ַלי נ ְַפ ִשׁי ִּכי אֶ ֱעב ֹר ּ ַב ּ ָסְך אֶ ּ ַד ּ ֵדם עַ ד ּ ֵבית ֱא ִ

ל־היּוֹם
ַ
צוֹר ָרי ְבּאָ ְמ ָרם אֵ ַלי ָכּ
ְ
מוֹתי חֵ ְרפ֫ וּנִ י
ְבּעַ ְצ ַ

תוֹדה ָהמוֹן חוֹגֵג׃ ו
ָ
ְּבקוֹל ִר ּ ָנה וְ

ַמה ִּת ְשׁתּוֹחֲ ִחי נ ְַפ ִשׁי

אוֹדנּוּ יְ שׁוּעוֹת
ֶ֫
אֹלהים ִּכי עוֹד
ִ
ילי לֵ
הוֹח ִ
ִ֫
ַתהֱ ִמי עָ ָלי
ו ֶּ
ּ ָפנָיו׃

ז

ׁתּוֹחח עַ ל־כֵּ ן אֶ זְ ָכּ ְרָך
ֹלהי עָ ַלי נ ְַפ ִשׁי ִת ְש ָ
ֱא ַ

וּב ַלּיְ ָלה ִשׁיר̇ה
יוֹמם יְ ַצוֶּה יְ *ה ָוׁה ַח ְסדּוֹ ַ
ָ

ֹלהיָך׃
אַ יֵּה ֱא ֶ֫

יב

י

אוֹמ ָרה ְלאֵ ל סַ ְל ִעי ָל ָמה
ְ
ְבּ ֶ֫ר ַצח

וּמה תֶּ הֱ ִמי
ַמה ִתּ ְשׁתּוֹחֲ ִחי נ ְַפ ִשׁי ַ

אוֹדנּוּ יְ שׁוּע ֹת פָּ נַי
ֶ֫
אֹלהים ִכּי־עוֹד
ִ
ילי לֵ
הוֹח ִ
ִ֫
עָ ָלי
ֵאֹלהי׃
ָ
ו

ראב"ע
)א( למנצח לבני קרח -

לבני קרח לאחד מבני הימן נכד שמואל
הנביא .אמר ר' משה :כי זה המזמור נאמר
בבבל .ויש אומרים :כי ידבר על לשון אנשי
הגלות הזאת.
ומשכיל –
חסר פעול .ויש אומרים :שהוא שם ,כמו:
והודי נהפך עלי למשחית .ולפי דעתי :כי
פיוט תחלתו משכיל.

)ב( כאיל –

ידוע הוא דבר האיל האוכל הנחשים
שיתחמם קרבו ,אז בקש אפיקי מים חזקים.
ואיל –
על לשון נקבה ,כמו :עז בת שנתה.

)ג( צמאה –

המים ירוו האדם רגע ויחיה ותשוב נפשו
אליו ולא כן הלחם ,על כן דמה הכספו

קרבות דוד

לבית השם כהכסף הצמא על המים,
ובעבור כי חיי בני אדם תלויים במים ,על
כן לאל חי.
מתי אבוא –
יתאוה ביאת הגואל.
ואראה פני אלהים –
זהו יראה כל זכורך.

)ד( היתה –

יש אומרים :הוא צמא ודמעיו שהם מים,
כמו :לחם לו .וטעם הדמעה ,בעבור אורך
הגלות ואיננו עולה לרגל לשמוח .ויש
אומרים :שהוא בוכה ומזיל דמעות כמו
מאכלו.
יומם ולילה –
תמיד בסתר ובגלוי.
וטעם איה אלהיך –
שהיית עולה שלש פעמים בשנה לראות
פניו.

)ה( אלה –
יזכור הימים הקדמונים בעלותו לרגל.
וטעם בסך – כמו מוסך השבת שהיה בהר
הבית .ויש אומרים :עם כלל החוגגים ,כמו
סך חשבון .אמר בן לברט :כי אדדם כפול
והוא כמו אדום .ומי יתן וידום ,כי פ"א
הפועל לעולם לא יכפל ומה טעם לאמרו
ידום ואחריו בקול רנה ותודה?! והקרוב
אלי :שהוא לשון משנה אתנועע כאילו
אמר :אדדה עמהם עד בית אלהים ,וכמוהו:
אדדה כל שנותי ובאה המלה מבנין נפעל
כדרך וילחמוני חנם.

)ו( מה –
ינחם נפשו וטעם ישועות פניו על דרך
הושיעה לו ימינו דרך משל ,או ישועות פעול
עם פניו כדרך :פני ה' חלקם ,ותחסר מלת
את או עם.
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עברית ב  5-דקות

ראב"ע

)המשך מעמ' (97
)ז( אלהי –
תשוב מה תשתוחחי.
וטעם מארץ ירדן –
שהיו באים למועדים מעבר הירדן מזרחה.
וטעם חרמונים הרים ,גם מצער שם הר.

)ח( תהום –
כטעם הפרשה יזכור הצינורים שירדו המים
מההרים הגבוהים.
וטעם תהום אל תהום קורא –
שהיו מתחברים מימי הצנורים למטה ,כדרך
ושעיר אל רעהו יקרא.
והטעם שהיה מתענג בעברו אל ההרים,
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המים יורדים כמו משברי הים וגליו ויכסו
אותו בימי הקיץ ,והמפרש זה הפסוק על דבר
הגלות ,איננו קשור באשר לפניו ואחריו.

למה שכחתני –
הטעם בעבור אורך הגלות.
למה קודר אלך –
כמו אבל הלובש קדרות.

יספר הליכתו ביום עם החוגגים לבטח בחסד
השם ובלילה היו שרים ,כמו :חבל הנביאים
והזכיר כי השיר תפלה לא שיר ,כדברי
חשק.
לאל חי –
שיחייהו עד ראותו בית ה'.

)יא( ברצח –

)ט( יומם –

)י( אומרה –

טעם לאל סלעי  -שהיה סלעי בראשונה.

כאשר יאמרו לי איה אלהיך היה לי כמו
רצח בעצמותי ככה היתה זאת החרפה
נחשבת בעיני.

)יב( מה –

טעם ישועות פניו כי הוא ישועות פני
והוא אלהי מימי קדם ,כנגד איה אלהיך
ישראל.

קרבות דוד

שיעורים

23-24

קרבות דוד

חלק ה .שיעורים 23-24

103

הצינור הסודי
 101שופטים פרק א עם פירוש הרד“ק

הזמן בקלות והגיע לדירותינו מודרניות .כתבה מיוחדת
בעניין זה — בין מאמרי החובת »סטארס מזמינה«.

118

לט‘ טכנולוגיות

הדבר התרחש כשלוש מאות שנה לפני האירועים הללו,
כאשר פגיעות במערכת אספקת המים המקומית נוצלה
בעת שחרורה של בית אל.

 116ויקרא פרק כד )פרשת אמור( עם פירוש רש“י

104

טרם כניסתו של היום השביעי בשבוע בבית העולמים
נאפו שנים עשר לחמים בעלי תבנית מיוחדת המכונים
»לחם הפנים« .בשבת מניחים אותם על שולחן הזהב ,ושם
הם נשארים במשך שבוע תמים.

רמב“ם ,מספרו ”הלכות
מלכים“,בפרק ב' ,הלכות א' וה'
 102משנה תורה להרמב“ם ,ספר שופטים
הלכות מלכים ,פרק ב
”כבוד גדול נוהגין במלך ...אין רוכבין על סוסו ,ואין יושבין
על כסאו ,ואין משתמשין בשרביטו ,ולא בכתרו ,ולא
באחד מכל כלי תשמישיו ,«...וכן» :כל העם ...עומדין
לפניו ...אבל כהן גדול ...אינו עומד לפניו«...
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 117מסכת יומא כא ,א
 118פרקי אבות ה
הבצק עבורם נלוש ללא שמרים .בתנאים רגילים לחם
שהוכן מבצק כזה מתעפש במהירות ,אבל בבית
המקדש זה לא היה קורה .יעבור שבוע ,והכהנים יוכלו
לקחת משולחן הזהב לחם רך וחם כביום אפותו.

 119במדבר פרק כח )פרשת פנחס(
עם פירוש רש«י
לזרימת הזמן בבית המקדש יש חוקים משלה .אפילו ביום
השביעי נעשות כאן מלאכות אחדות מתוך אותן הל«ט,
שבכל מקום אחר אינן תואמות את מהות השבת.

הקופסה השחורה:

 120משנה תורה להרמב«ם ספר עבודה
הלכות תמידין ומוספין פרק ג';

הפיתרון

ספר עבודה הלכות כלי המקדש פרק ג' כמו בשאר ימות
השבוע ,גם בשבת הלויים מחויבים לנגן בכלי הזמר ,ואם
אחד מן הכלים ייצא מכלל שימוש ,ולא תמצא לו חלופה,
תיקונו והכוונתו ייעשו גם ביום השבת ,מפני שהמוזיקה היא
חלק בלתי נפרד מהוויית המקדש.

 103מסכת הוריות י א
אחד מחכמי התלמוד טען פעם ,כי ביכולתו לספור את
כמות הטיפות שיש בים ,אבל את חישוביו לא הוריש
לדורות הבאים.

 104רשימות של הרבי חוברת קסו

123

 112מלכים א פרק ז עם פירוש הרד“ק

הבירה החדשה

פעם המילה ”ים“ שימשה לציון של כל ִמ ְקֶוה מים גדול דיו.
»ים« מסוג זה היה אפילו בבית המקדש ,והוא נקרא »ים של
שלמה«.

 121שופטים פרק ד עם פירוש הרד“ק

 114משנה תורה להרמב«ם ספר עבודה
הלכות ביאת מקדש פרק ה'

ההרגל לפתור את כל השאלות המדיניות דרך מרכז
הנהגה מסודר אחד וקבוע טרם התגבש .הרי לפני זמנו
של דוד המלך מנהיגי המדינה נהגו לקבל קהל במקביל,
כל אחד בעיר מושבו שלו.

ְר ָכה :דרך
הקבוצה הפסלית הייתה חלק חשוב ממבנה ַהבּ ֵ
רגלי החיות המתכתיות הוסנקו מימי המעיין תת הקרקעי
עיטם.

 123שמואל א פרק יא עם פירוש הרד«ק

117

126

 122שמואל א פרק ג עם פירוש הרד«ק

שאלות לעבודה עצמית

העיר שלא ישנה

 115מסכת עירובין כא ב

 124שמואל ב פרק ה עם פירוש הרד“ק

לנטילת ידיים יש חשיבות פנימית כה רבה ,שעוד בימיו
של שלמה הליך פשוט ,אך מלא במשמעות קבלית ,זה
יצא אל מחוץ לגבולותיו של בית הבחירה ,עבר את מבחן

בהגיעו לירושלים ,דוד המלך מתחיל לבנות את העיר
ולהרחיבה .לצד המבנים העירוניים לשימוש כללי במרכז
העיר מוצא לו מקום גם משכנו האישי.

100

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

המחסום בלתי הנראה עובר במקום ,שמוכר לדוד ַהכֵּר
היטב .כאן גר לו ארונה ,מנהיגה של יבוס לשעבר ,בן
אדם עם סיפור חיים בלתי יאמן.

 125שמואל ב פרק ז עם פירוש הרד«ק

 129בראשית פרק כח )פרשת ויצא(
עם פירוש רש“י

שאור חלונותיו כל הלילה איננו כבה .כל אחד יודע,
שבבניין זה מתגורר ראש המדינה; שביום הוא עוסק
בסוגיות העומדות על הפרק ,ואחר כך עד חצות הלילה
לומד תורה .בחצות מיתרי כינורו מתחילים לנגן תחת
מגעו העדין של משב הרוח הירושלמית ,ואזי יתיישב
לחבר מזמורי תהילים,

בביטוי ”משכנות לאביר יעקב“ מזכיר המשורר ,שהמקום
עליו יקום בית המקדש היה ידוע היטב לאבותיו
הקדמוניים .כך ,לדוגמא ,דווקא כאן חלם יעקב את חלומו
הנבואי על הסולם המגיע השמימה.

 131תהלים פרק קלב עם פירוש שי למורא

129

139

 126מסכת ברכות ג ב

כוכבי תהילים

ניסיון מגפה

 127משנה מסכת מדות פרק ב

 131דברי הימים א פרק כא עם פירוש הרד“ק

ְח ְברוֹ את מזמור התהלים הזה ,דוד התכוון לאירועי
בָּ
העתיד .יעבור זמן ,והוא יבוצע על ידי הלויים העומדים על
ט«ו המעלות בבית המקדש הבנוי.

המאה האחרונה של האלף השלישי .שלטונו של דוד
המלך מגיעה לשיא פריחתו .אך לפתע המדינה בראשית
דרכה נתקלת בניסיון חמור באמת .מדובר במגפה,
שעלולה להתפשט לכל אזורי המדינה .ביממה הראשונה
מנין הקרבנות עולה לשבעים אלף איש .הסכנה אורבת
לראשם של מיליוני בני אדם.

130
שאלה

 139אטלס דעת מקרא – ירושלים

 128משנה תורה להרמב“ם ספר עבודה הלכות
בית הבחירה פרק ב

 140אטלס דעת מקרא – ירושלים והמקדש
בימי הממלכה

את גאוגרפיתה של ירושלים חקר דוד עוד בהנחייתו של
מורהו שמואל הנביא .יחד למדו את המקורות העתיקים
ואת תיאורי האירועים ,שפקדו כל אחד בזמנו את הר
המוריה .חלק מן האירועים הללו כה ידועים הם עד כי
תיאוריהם מצאו את דרכם אל כתב התורה.

בקרוב דוד המלך בהסכמת הבעלים המלאה יפדה את
השדה המדוברת בכספו הפרטי.

131

כוכבי תהילים

כל כוכבי התורה .מפתח עניינים

יחד עם המגרש לבניין בית הבחירה הוא יעביר לבנו את
שרטוטי מבנה הבית ,וכן זהב ,כסף ,נחושת עץ ושאר
החומרים הנדרשים לבניין ,ובכך יתרום תרומה ראשונה
למבנה העתידי.
האירוע ,שממבט ראשון נדמה לניסיון בל יעבור ,פותח
דף חדש בקורות העולם.

101

בעוד עשורים ספורים המלאכים יהיו לאורחים קבועים
בבית אשר בנה לו שלמה ,אך בינתיים חזיון מסוג זה
נותר בגדר יוצא מגדר הרגיל...
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СЕКРЕТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

הצינור הסודי

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 6

שופטים פרק א

כב
ל-מ ְשׁפַּ ְחתּוֹ ִשׁלֵּ חוּ:
ת-כּ ִ
ָ
ת-ה ִאישׁ וְ אֶ
ָ
י-ח ֶרב וְ אֶ
ְל ִפ ָ
ם-ה ִעיר ְלפָ נִ ים
כג ַויּ ִָתירוּ בֵ ית-יוֹסֵ ף ְבּבֵ ית-אֵ ל וְ ֵשׁ ָ
ן-ה ִעיר כו ַויֵּלֶ ְך ָה ִאישׁ אֶ ֶרץ ַה ִח ִתּים וַיִּ בֶ ן ִעיר וַיִּ ְק ָרא ְשׁ ָמהּ
לוּז :כד וַיִּ ְראוּ ַהשּׁ ְֹמ ִרים ִאישׁ יוֹצֵ א ִמ ָ
ַויַּעֲ לוּ בֵ ית-יוֹסֵ ף ַגּם-הֵ ם בֵּ ית-אֵ ל וַיהוָֹה ִע ָמּם:

ת-מבוֹא ָה ִעיר וְ עָ ִשׂינוּ ִע ְמָּך
ְ
ֹאמרוּ לוֹ ַה ְראֵ נוּ נָא אֶ
ַויּ ְ

ָחסֶ ד:

כה

ת-ה ִעיר
ָ
ת-מבוֹא ָה ִעיר ַויַּכּוּ אֶ
ְ
ַויּ ְַראֵ ם אֶ

לוּז הוּא ְשׁ ָמהּ עַ ד ַהיּוֹם ַהזֶּה:

רד"ק
)כג( ויתירו –

פועל יוצא .והשלוחים הם התרים וקראם
שומרים ,שעמדו את פני העיר ושמרו אם
יראו איש יוצא מן העיר ,כי לא היו רואים
את מבוא העיר ,אולי היו גנות ופרדיסין
סביבותיה.

ודרך המערה לעיר ,הדא הוא דכתיב :וייראו
השומרים וגו':
ועשינו עמך –
בשוא המ"ם וקמץ הכ"ף .ויש ספרים
שכתוב בקמץ המ"ם ושוא הכ"ף והיא
שגגה ,וידענו זה מפי המסרה.

)כד( הראנו נא את מבוא העיר –

)כה( ויראם את מבוא העיר –

בדברי רז"ל :למה נקרא שמה לוז? מה לוז
זאת שאין לה פה ,כך לא היה אדם יכול
עמוד על פתחה של עיר .אמר רבי שמעון:
לוז היה עומד על פתחה של מערה והיה
הלוז חלול והיו נכנסין דרך הלוז למערה

קרבות דוד

עד היום הזה – לפי שקרא לה שם העיר
האחרת ,אמר :כי באותו השם שקרא לה
קוראים לה עד היום הזה לוז.
ובדרש :היא שמה עד היום הזה – תניא:
היא לוז שצובעין בה תכלת ,היא לוז שבא
סנחריב ולא בלבלה ,בא נבוכדנצר ולא

אמרו רז"ל :באצבעו רמז להם והראה להם,
כדי שלא ירגיש אדם בו.

לעבור בתוכה ,אלא זקנים שבה בזמן

)כו( ארץ החתים –

שדעתם קצה להם מוציאין אותם חוץ

אינו החתים משבע אומות .הוא שמה

החריבה ,ואף מלאך המות אין לו רשות

למחנה והם מתים.
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מקורות נוספים

מקורות



רמב״ם ,מספרו ״הלכות מלכים״

משנה תורה להרמב״ם,
ספר שופטים ,״הלכות מלכים״ ,פרק ב

РАМБАМ, ИЗ КНИГИ
""hИЛЬХОТ МЛАХИМ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 6

הלכה א׳

כבוד גדול נוהגין במלך .ומשימין לו אימה ויראה בלב כל אדם .שנאמר שום תשים שתהא אימתו עליך .אין רוכבין על סוסו .ואין
יושבין על כסאו .ואין משתמשין בשרביטו .ולא בכתרו .ולא באחד מכל כלי תשמישיו .וכשהוא מת כולן נשרפין לפניו וכן לא ישתמש
בעבדיו ושפחותיו ושמשיו אלא מלך אחר .לפיכך אבישג היתה מותרת לשלמה ואסורה לאדוניה:

הלכה ב׳

אבל אשתו של מלך אינה נבעלת לאחר לעולם .אפילו המלך אינו נושא אלמנתו או גרושתו של מלך אחר:

הלכה ג׳

ואסור לראותו כשהוא ערום ולא כשהוא מסתפר .ולא כשהוא בבית המרחץ .ולא כשהוא מסתפג .ואינו חולץ .שנאמר וירקה בפניו
וזה בזיון .ואפילו רצה אין שומעין לו .שהמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול .והואיל ואינו חולץ אינו מיבם .וכן )אם מת הוא(
כיון שאי אפשר ליבם את אשתו כך אין חולצין לה .אלא תשב לעולם בזיקתה:

הלכה ד׳

מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו .וכשמברין אותו כל העם מסובין על הארץ והוא מיסב על הדרגש .ואם נכנס לעזרה והיה
מזרע דוד ישב .שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד .שנאמר ויבא המלך דוד וישב לפני ה':

הלכה ה׳

המלך מסתפר בכל יום .ומתקן עצמו ומתנאה במלבושין נאים ומפוארים .שנאמר מלך ביפיו תחזינה עיניך .ויושב על כסא מלכותו
בפלטרין שלו .ומשים כתר בראשו .וכל העם באין אליו בעת שירצה .ועומדין לפניו ומשתחוים ארצה .אפילו נביא עומד לפני המלך
משתחוה ארצה .שנאמר הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך .אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה .ואינו
עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן גדול .שנאמר ולפני אלעזר הכהן יעמוד .אעפ"כ מצוה על כהן גדול לכבד את המלך ולהושיבו
ולעמוד מפניו כשיבא לו .ולא יעמוד המלך לפניו אלא כשישאל לו במשפט האורים .וכן מצוה על המלך לכבד לומדי התורה.
וכשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל יעמוד לפניהם ויושיבם בצדו .וכן היה יהושפט מלך יהודה עושה אפילו לתלמיד חכם היה
עומד מכסאו ומנשקו וקורא לו רבי ומורי .במה דברים אמורים בזמן שיהיה המלך בביתו לבדו הוא ועבדיו יעשה זה בצינעה .אבל
בפרהסיא בפני העם לא יעשה .ולא יעמוד מפני אדם .ולא ידבר רכות .ולא יקרא לאדם אלא בשמו כדי שתהא יראתו בלב הכל:

הלכה ו׳

כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול .וחייב הכל בכבודו .כך צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי .ולא ינהג
גסות לב בישראל יתר מדאי .שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו .ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים .ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם.
ויחוס על כבוד קטן שבקטנים .וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות .שנאמר שמעוני אחי ועמי .ואומר אם היום תהיה
עבד לעם הזה וגו' .לעולם יתנהג בענוה יתירה .אין לנו גדול ממשה רבינו והוא אומר ונחנו מה לא עלינו תלונותיכם .ויסבול טרחם
ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את היונק .רועה קראו הכתוב .לרעות ביעקב עמו .ודרכו של רועה מפורש בקבלה
כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא וגו':
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ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: РАЗГАДКА

הקופסה השחורה :הפיתרון

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 9

מלכים א פרק ז
כג

מוּצק עֶ ֶשׂר ָבּאַ ָמּה ִמ ְשּׂפָ תוֹ עַ ד-
ָ
ת-היָּם
ַ
ַויַּעַ שׂ אֶ

קוֹמ ָתהּ:
ָ
ָהאֶ ָחת וְ אַ ְר ַבּע ָבּאַ ָמּה ָר ְח ָבּהּ וְ ָשֹׁלשׁ ָבּאַ ָמּה

קוֹמתוֹ )וְ קָ וה( )וְ קָ ו(
ָ
ְשׂפָ תוֹ עָ ג ֹל סָ ִביב וְ ָחמֵ שׁ ָבּאַ ָמּה

כח

וּפקָ ִעיםִ -מ ַתּ ַחת
ֹלשׁים ָבּאַ ָמּה ָיס ֹב א ֹתוֹ סָ ִביב :כד ְ
ְשׁ ִ

בֵּ ין ַה ְשּׁ ַל ִבּים:

ִל ְשׂפָ תוֹ סָ ִביב ס ְֹב ִבים א ֹתוֹ עֶ ֶשׂר ָבּאַ ָמּה ַמ ִקּ ִפים אֶ ת-

ל-ה ְשּׁ ַל ִבּים כֵּ ן
ַ
רוּבים וְ עַ
וּכ ִ
ַה ְשּׁ ַל ִבּים אֲ ָריוֹת ָבּקָ ר ְ

טוּרים ַה ְפּקָ ִעים יְ צֻ ִקים ִבּיצֻ קָ תוֹ:
ִ
ַהיָּם סָ ִביב ְשׁנֵי

מוֹרד:
ָ
וּמ ַתּ ַחת ַלאֲ ָריוֹת וְ ַל ָבּקָ ר ֹליוֹת ַמעֲ ֵשׂה
ִמ ָמּעַ ל ִ

כה

ֹלשׁה פ ֹנִ ים ָצפוֹנָה
ל-שׁנֵי עָ ָשׂר ָבּקָ ר ְשׁ ָ
ְ
ע ֹמֵ ד עַ

ל

וּמ ְסגְּ ר ֹת
וְ זֶה ַמעֲ ֵשׂה ַה ְמּכוֹנָה ִמ ְסגְּ רוֹת ָלהֶ ם ִ

כט

ל-ה ִמּ ְסגְּ רוֹת אֲ ֶשׁר בֵּ ין
ַ
וְ עַ

וְ אַ ְר ָבּעָ ה -אוֹפַ נֵּי נְ ח ֶֹשׁת ַל ְמּכוֹנָה ָהאַ ַחת וְ סַ ְרנֵי

ֹלשׁה
וּשׁ ָ
ֹלשׁה פּ ֹנִ ים נֶגְ ָבּה ְ
וּשׁ ָ
ֹלשׁה -פ ֹנִ ים י ָָמּה ְ
וּשׁ ָ
ְ

נְ ח ֶֹשׁת וְ אַ ְר ָבּעָ ה פַ עֲ מ ָֹתיו ְכּתֵ פ ֹת ָלהֶ ם ִמ ַתּ ַחת ַל ִכּיּ ֹר

יהם
יהם ִמ ְל ָמ ְע ָלה וְ כָ ל-אֲ ח ֵֹר ֶ
פּ ֹנִ ים ִמזְ ָר ָחה וְ ַהיָּם עֲ לֵ ֶ

ַה ְכּתֵ פֹת יְ צֻ קוֹת מֵ עֵ בֶ ר ִאישׁ ֹליוֹת :לא

ָבּיְ ָתה:

כו

וּפיהוּ ִמבֵּ ית
ִ

וּשׂפָ תוֹ ְכּ ַמעֲ ֵשׂה ְשׂפַ ת-
ְ
וְ עָ ְביוֹ טֶ פַ ח

יה עָ ג ֹל ַמעֲ ֵשׂה-כֵ ן אַ ָמּה
וּפ ָ
ַלכּ ֹתֶ ֶרת ו ַָמ ְע ָלה ָבּאַ ָמּה ִ

ַויַּעַ שׂ אֶ ת-

יהם
וּמ ְסגְּ ר ֹתֵ ֶ
יה ִמ ְק ָלעוֹת ִ
ל-פּ ָ
וַחֲ ִצי ָהאַ ָמּה וְ גַם-עַ ִ

שׁוֹשׁן אַ ְלפַּ יִ ם ַבּת י ִָכיל:
ָ
כּוֹס פֶּ ַרח

כז

ַה ְמּכ ֹנוֹת עֶ ֶשׂר נְ ח ֶֹשׁת אַ ְר ַבּע ָבּאַ ָמּה א ֶֹרְך ַה ְמּכוֹנָה

ְמרֻ ָבּעוֹת ל ֹא-עֲ גֻלּוֹת:

רד"ק
)כג( ויעש את הים מוצק –

כלומר מותך בצורתו ,כמו שהיתה כן התיכו
בדפוס בקרקע ,אלא שהקישו בקורנס כמו
שעשו הכלים.
עשר באמה –
שהיתה רחבו עשר אמות והקיפו שלשים
אמה יסוב אותו וכל שיש בהקיפו שלשה
טפחים ,יש בו רוחב טפח.

)כד( ופקעים –

תרגום יונתן :וצורת ביעין ובדברי הימים
ודמות בקרים אם כן גופם היה עגול כדמות
בצים ופניהם היו דמות פני בקרים.
ומה שאמר:
מתחת לשפתו –
אינו אומר מתחת לשפתו ממש אלא
מתחת לשפתו רחוק משפתו שתי אמות ,כי
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חמש אמות היה קומת הים והשתים אמות
העליונות היו חלקות ,שלא היו בהם צורות
בקרים ובאותן שתי אמות היה הים עגול
ומתחת אותם שתי אמות ,היה הים מרובע,
השלש התחתונות ולהם היה צורת בקרים,
וזהו שאמר :עשר באמה מקיפים את הים -
פירוש עשר באמה לכל רוח ,הנה היה רבוע
הים מ' אמה בעגולו מלמעלה שלשים אמה,
כך פירשו רבותינו ז"ל .וכן נראה מפשט
הפסוק.
יצוקים ביצקתו –
הבקרים היו יצוקים כיציקת הים כאחד ,לא
שחוברו אחר כך ויצוקתו שם יאמר ממנו
יצוקה בשקל מלוכה גדולה.

)כה( עומד על שני עשר בקר –

גם זה הפסוק מעיד כי הים היה מרובע

מתחת שהיה מונח לו ארבע רוחות ,כנגד
מרובע ובכל רוח היה שלשה בקר ,שהיה
הים עומד עליהם ופני הבקרים אל הרוחות
ואחוריהם מרובעים.

)כו( ושפתו –

תרגם יונתן :וספתיה כעובד שפת כס סגלגל
לקיט בשושנתא.
אלפים בת יכיל –
ובדברי הימים אומר :מחזיק בתים שלשת
אלפים יכיל .פירשו רבותינו ז"ל :אלפים
בלח ושלשת אלפים ביבש .וכן תרגם
יונתן :תרין אלפין ביתין ברטיבא מחסיל,
כי כל כלי שעמקו חצי רחבו גדשו משפתו
ולמעלה ,הוא שליש ממה שמכיל הכלי
עד שפתו ,לפיכך היה הים מחזיק אלפים
בלח ,שמתמלא עד שפתו ושלשת אלפים

קרבות דוד
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ЧЕРНЫЙ ЯЩИК: РАЗГАДКА

רד"ק

)המשך מעמ' (112
ביבש עם הגודש ,משפתו ולמעלה.
והים –
לא אמר למה עשה אותו .ובדברי הימים
אומר :לרחצה הכהנים בו ,פירש שהכהנים
טובלים מטומאתן .ובדברי רז"ל :והלא כלי
היה ואין טבילה בכלים?! א"ר יהושע בן
לוי :אמת המים היתה נמשכת לו מעין עיטם
והיו רגלי השוורים פתוחים כרמונים.

)כז( המכונות –

המכונה היא מושב הכיור ,כמו שנאמר
בכיור שעשה משה :את הכיור ואת כנו.

)כח( מסגרות להם –

לכל מכונה ומכונה עשה מסגרות ,שיסגיר
הכיור בתוכם.
השלבים –
בדים כמין חונקי הסולם .וכן אמר בסולם
הלך אחר שליבותיו .וכן תרגם יונתן:
שליביא.

קרבות דוד

)כט( אריות –

צורות אריות וצורת בקר וצורת כרובים,
שהם צורת אדם אלא שיש להם כנפיים.
ועל השלבים כן ממעל –
כן הוא מושב כמו מכונה שהיתה מושב
כיור וכן קטן מהמכונה .ויונתן תרגם:
מכונה בסיסא וכן כנתא ,וכן זה לא אמר
מה היו מושיבין בו ואפשר שהיו מושיבין
בו קיתון.
ליות מעשה מורד –
לויות הוא מן ילוה אישי אלי והיו"ד תמורת
וי"ו עי"ן הפעל ,והענין דבוק .וכן תרגם יונתן:
מדבק,
ור"ל כי מתחת הצורות ההם בדי נחשת
קטנים דבוקים זה בזה והיה מעשה מורד ,לא
שהיה מותך מורד פירושו כמו רקוע .תרגום:
וירקעו – ורדידו.

)ל( וסרני נחשת –

פי' כמו הפוך .וכן תרגם יונתן :ונסרין דנחש

וענינו כמו לוחות .הכתפות יצוקות  -לפי
שהלויות היו מעשה רקוע ,אמר כי הכתפות
לא היו כן אלא מותכות היו.
מעבר איש לויות –
מעבר כל איש ואיש מן הלויות היו הכתפות.
ואיש  -זה פירושו כמו ופניהם איש אל
אחיו .וכן ביריעות :אשה אל אחותה.

)לא( ופיהו –
פירושו כל אחד מהלויות .ופיה  -פירושו כל
אחד מהכותרות.
מעשה כן –
כבר פירשנו מה הוא כן.
לא עגולות –
מכל צדיהן לא היה בהם שום עגול אלא
מרובעות היו ,והוצרך לומר זה לפי שהים
היה מרובע מתחת ועגול ממעל.
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 10

משנה תורה להרמב"ם
ספר עבודה הלכות ביאת מקדש פרק ה'
הלכה ט"ו

הים שעשה שלמה כמקוה היה .מפני שאמה של מים היתה עוברת בתוכו
מעין עיטם .לפיכך לא היו מימיו נפסלין בלינה כמי הכיור וממנו היו
ממלאין הכיור:
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שאלות לעבודה עצמית

ВОПРОСЫ
Д ЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 10

קרבות דוד
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39 ТЕХНОЛОГИЙ

ל״ט טכנולוגיות

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 12

ויקרא פרק כד
ת-בּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
ל-משׁה לֵּ אמ ֹר :ב ַצו אֶ ְ
ֶ
א וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ

ָהאֶ ָחת :ו

וְ יִ ְקחוּ אֵ לֶ יָך ֶשׁמֶ ן זַיִ ת זְָך ָכּ ִתית ַל ָמּאוֹר ְל ַהעֲ ֹלת נֵר

עַ ל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהֹר ִל ְפנֵי יְ הוָֹה :ז

ָתּ ִמיד:

ג

ִמחוּץ ְלפָ ר ֹכֶ ת ָהעֵ דֻ ת ְבּא ֶֹהל מוֹעֵ ד יַעֲ ר ְֹך

א ֹתוֹ אַ הֲ ר ֹן מֵ עֶ ֶרב עַ ד-בּ ֹקֶ ר ִל ְפנֵי יְ הוָֹה ָתּ ִמיד חֻ קַּ ת

עוֹלם ְלדֹרֹתֵ יכֶ ם :ד
ָ

עַ ל ַה ְמּנ ָֹרה ַה ְטּה ָֹרה יַעֲ ר ְֹך אֶ ת-

ַהנֵּרוֹת ִל ְפנֵי יְ הוָֹה ָתּ ִמיד:

ה

ית
וְ ָלקַ ְח ָתּ ס ֹלֶ ת וְ אָ ִפ ָ

א ָֹתהּ ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂ ֵרה ַחלּוֹת ְשׁנֵי עֶ ְשׂר ֹנִ ים יִ ְהיֶה ַה ַח ָלּה

אוֹתם ְשׁ ַתּיִ ם ַמעֲ ָרכוֹת ֵשׁשׁ ַה ַמּעֲ ָרכֶ ת
ָ
וְ ַשׂ ְמ ָתּ
ל-ה ַמּעֲ ֶרכֶ ת
ַ
וְ נ ַָת ָתּ עַ

ְלבֹנָה ז ַָכּה וְ ָהיְ ָתה ַללֶּ ֶחם ְלאַ זְ ָכּ ָרה ִא ֶשּׁה ַליהוָֹה:

ח

ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת יַעַ ְרכֶ נּוּ ִל ְפנֵי יְ הוָֹה ָתּ ִמיד

עוֹלם:
ָ
מֵ אֵ ת ְבּנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּ ִרית

ט

וְ ָהיְ ָתה ְלאַ הֲ ר ֹן

וּל ָבנָיו וַאֲ כָ לֻ הוּ ְבּ ָמקוֹם קָ דשׁ ִכּי ק ֹדֶ שׁ קָ ָד ִשׁים הוּא לוֹ
ְ
ק-עוֹלם:
ָ
מֵ ִא ֵשּׁי יְ הוָֹה ָח


)ב( צו את בני ישראל –
זו פרשת מצוות הנרות .ופרשת ואתה
תצווה לא נאמרה אלא על סדר מלאכת
המשכן לפרש צורך המנורה .וכן משמע,
ואתה סופך לצוות את בני ישראל על כך:
שמן זית זך –
שלושה שמנים יוצאים מן הזית :הראשון
קרוי זך ,והן מפורשים במנחות )פט א(
ובתורת כוהנים:
תמיד –
מלילה ללילה ,כמו עולת תמיד שאינה אלא
מיום ליום:

)ג( לפרכת העדת –
שלפני הארון ,שהוא קרוי עדות .ורבותינו
דרשו :על נר מערבי ,שהוא עדות לכל באי
עולם שהשכינה שורה בישראל ,שנותן בה
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שמן כמידת חברותיה וממנה היה מתחיל
ובה היה מסיים:
יערך אתו אהרן מערב עד בקר –
יערוך אותו עריכה הראויה למדת כל הלילה,
ושיערו חכמים חצי לוג לכל נר ונר ,והן כדאי
אף ללילי תקופת טבת ,ומידה זו הוקבעה
להם:

)ד( המנרה הטהרה –

שהיא זהב טהור .דבר אחר :על טהרה
של מנורה ,שמטהרה ומדשנה תחלה מן
האפר:

)ו( שש המערכת –

שש חלות המערכה האחת:
השלחן הטהר –
של זהב טהור .דבר אחר :על טהרו של
שלחן ,שלא יהיו הסניפין מגביהין את הלחם

מעל גבי השולחן:

)ז( ונתת על המערכת –

על כל אחת משתי המערכות היו שני בזיכי
לבונה ,מלא קומץ לכל אחת:
והייתה –
הלבונה הזאת:
ללחם לאזכרה –
שאין מן הלחם לגבוה כלום ,אלא הלבונה
נקטרת כשמסלקין אותו בכל שבת ושבת.
והיא לזיכרון ללחם ,שעל ידה הוא נזכר
למעלה ,כקומץ שהוא אזכרה למנחה:

)ט( והייתה –

המנחה הזאת ,שכל דבר הבא מן התבואה
בכלל מנחה הוא:
ואכלהו –
מוסב על הלחם ,שהוא לשון זכר:
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ל״ט טכנולוגיות

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 12

פרקי אבות ה
עשרה נסים נעשו לאבותינו בבית המקדש .לא

את עמוד העשן; ולא נמצא פסול בעומר ובשתי

הפילה אשה מריח בשר הקודש; ולא הסריח בשר

הלחם ובלחם הפנים; עומדים צפופים ומשתחוים

הקודש מעולם; ולא נראה זבוב בבית המטבחים;

רווחים; ולא הזיק נחש ועקרב בירושלים מעולם;

ולא ארע קרי לכהן גדול ביום הכפורים; ולא כיבו

ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין

גשמים אש של עצי המערכה; ולא נצחה הרוח

בירושלים.

רבי עובדיה מברטנורא
ולא אירע קרי לכהן גדול –
לפי שהיא טומאה היוצאה מגופו ,היה הדבר
מגונה ומכוער יותר משאר טומאות:

ולא כבו גשמים אש עצי המערכה –
ואף על פי שהמזבח במקום מגולה היה:

ולא נצחה הרוח את עמוד העשן –
שלא יהא מתמר ועולה:

ולא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם
ובלחם הפנים –
שאם היה נמצא בהם פסול קודם מצותן לא

120

היה אפשר להקריב אחרים תחתם .שהעומר
נקצר בלילה ולא היו מרבים לקצור .ושתי
הלחם נאפים מערב יום טוב ואין אפייתן
דוחה יום טוב .וכן לחם הפנים נאפה מערב
שבת:

צפופים –

לשון צף על פני המים .מרוב הקהל היו
נדחקים איש באחיו עד שהיו רגליהם נטולות
מן הארץ ועומדים באויר:

ומשתחוים רוחים –

בשעת השתחויה נעשה להם נס ומשתחוים
בריוח כל אחד רחוק מחברו ארבע אמות,

כדי שלא ישמע את חברו כשהוא מתודה
ומזכיר עונותיו:

צר לי המקום שאלין בירושלים,
גרסינן –
לפי שהיה המקום מזמין להם פרנסתן
ולא הוצרך אחד מהם לצאת משם
ולומר פרנסתי ]דחוקה[ ואיני יכול
לדור בירושלים .ויש ספרים שכתוב בהן
כשאלין .ועל העולים לרגל נאמר ,שלא
היה אחד מהם מיצר כשהיה לן בירושלים
מחמת דוחק המקום .כמו צר לי המקום
גשה לי ואשבה )ישעיהו מט(:
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 12-13

במדבר פרק כח
א

ב

ל-משׂ ה לֵּ א מ ֹר:
ֶ
ַו יְ ַד בֵּ ר יְ ה ָוֹ ה אֶ

ת-בּ נֵי
ְ
ַצ ו אֶ

יִ ְשׂ ָר אֵ ל וְ אָ ַמ ְר ָתּ אֲ לֵ הֶ ם אֶ ת-קָ ְר ָבּ נִ י ַל ְח ִמ י ְל ִא ַשּׁ י
יח נִ י ח ִֹח י ִתּ ְשׁ ְמ רוּ ְל ַה ְק ִר יב ִל י ְבּ מוֹעֲ דוֹ:
ֵר ַ

ג

וְ אָ ַמ ְר ָתּ ָל הֶ ם זֶה ָה ִא ֶשּׁ ה אֲ ֶשׁ ר ַתּ ְק ִר יבוּ ַל יה ָוֹ ה
ְכּ ָב ִשׂ ים
ָת ִמ יד:

ֵי-שׁ ָנ ה
ְבּ נ ָ

ד

ימ ם
ְת ִמ ִ

ַל יּוֹם

ְשׁ ַנ יִ ם

ת-ה כֶּ בֶ שׂ אֶ ָח ד ַתּ עֲ ֶשׂ ה ַב בּ ֹקֶ ר וְ אֵ ת
ַ
אֶ

ַה כֶּ בֶ שׂ ַה ֵשּׁ נִ י ַתּ עֲ ֶשׂ ה בֵּ ין ָה עַ ְר ָבּ יִ ם:
ָה אֵ יפָ ה

ע ָֹל ה

ס ֹלֶ ת

ְל ִמ נְ ָח ה

לוּל ה
ָ
ְבּ

ה

יר ית
ַו עֲ ִשׂ ִ

ְבּ ֶשׁ מֶ ן

ָכּ ִת ית

יע ת ַה ִה ין:
ְר ִב ִ

ו

ע ַֹל ת ָתּ ִמ יד ָה עֲ ֻשׂ ָי ה ְבּ ַה ר ִס י ַנ י

יח נִ י ח ַֹח ִא ֶשּׁ ה ַל יה ָוֹ ה:
ְל ֵר ַ

ז

יע ת ַה ִה ין
וְ נִ ְס כּוֹ ְר ִב ִ

ַל כֶּ בֶ שׂ ָה אֶ ָח ד ַבּ קּ ֹדֶ שׁ ַה סֵּ ְך נֶסֶ ְך ֵשׁ כָ ר ַל יה ָוֹ ה:

ח

וְ אֵ ת ַה כֶּ בֶ שׂ ַה ֵשּׁ נִ י ַתּ עֲ ֶשׂ ה בֵּ ין ָה עַ ְר ָבּ יִ ם ְכּ ִמ נְ ַח ת

יח נִ י ח ַֹח ַל יה ָוֹ ה:
וּכ נִ ְס כּוֹ ַתּ עֲ ֶשׂ ה ִא ֵשּׁ ה ֵר ַ
ַה בּ ֹקֶ ר ְ

ט

ימ ם
ֵי-שׁ ָנ ה ְתּ ִמ ִ
ֵי-כ ָב ִשׂ ים ְבּ נ ָ
וּב יוֹם ַה ַשּׁ ָבּ ת ְשׁ נ ְ
ְ

לוּל ה ַב ֶשּׁ מֶ ן וְ נִ ְס כּוֹ:
ָ
וּשׁ נֵי עֶ ְשׂ ר ֹנִ ים ס ֹלֶ ת ִמ נְ ָח ה ְבּ
ְ

י

ע ַֹל ת ַשׁ ַבּ ת ְבּ ַשׁ ַבּ תּוֹ עַ ל -ע ַֹל ת ַה ָתּ ִמ יד וְ נִ ְס ָכּ הּ:


)ב( צו את בני ישראל –

מה אמור למעלה? )כז ,טז( יפקוד ה'.
אמר לו הקב"ה :עד שאתה מצווני על בני,
ציווה את בני עלי .משל לבת מלך שהייתה
נפטרת מן העולם והייתה מפקדת לבעלה
על בניה וכו' ,כדאיתא בספרי:
קרבני –
נזה הדם:
לחמי –
אלו אימורין .וכן הוא אומר )ויקרא ג ,טז(
והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה:
לאשי –
הנתנין לאשי מזבחי:
תשמרו –
שיהיו כוהנים ולווים וישראלים עומדין על
גביו מכאן למדו ותקנו מעמדות:
במועדו –
בכל יום הוא מועד התמידים:

)ג( ואמרת להם –
אזהרה לבית דין:

קרבות דוד

שנים ליום –
כפשוטו ועיקרו בא ללמד שיהיו נשחטין
כנגד היום ,תמיד של שחר במערב ושל
בין הערבים במזרחן של טבעות:

)ד( את הכבש אחד –
אף על פי שכבר נאמר בפרשת ואתה
תצווה )שמות כט ,לח( וזה אשר תעשה
וגו' ,היא הייתה אזהרה לימי המילואים,
וכאן ציווה לדורות:

)ה( סלת למנחה –
מנחת נסכים:

)ו( העשיה בהר סיני –
כאותן שנעשו בימי המילואים .דבר אחר:
העשויה בהר סיני ,הקיש עולת תמיד
לעולת הר סיני אותה שנתקרבה לפני
מתן תורה שכתוב בה )שמות כד ,ו( וישם
באגנות מלמד שטעונה כלי:

)ז( ונסכו –
יין:
בקדש הסך –
על המזבח יתנסכו:
נסך שכר –
יין המשכר פרט ליין מגתו:

)ח( ריח ניחח –
נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני:

)י( עלת שבת בשבתו –
ולא עולת שבת זו בשבת אחרת ,הרי שלא
הקריב בשבת זו .שומע אני יקריב שתים
לשבת הבאה? תלמוד לומר :בשבתו ,מגיד
שאם עבר יומו בטל קרבנו:
על עלת התמיד –
אלו מוספין ,לבד אותן שני כבשים של
עולת התמיד .ומגיד שאין קרבין אלא בין
שני התמידין ,וכן בכל המוספין נאמר על
עולת התמיד לתלמוד זה:
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 12-13

משנה תורה להרמב"ם
ספר הלכות כלי המקדש פרק ג
הלכה ו

בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח .בשחיטת פסח ראשון.
ובשחיטת פסח שני .וביום טוב הראשון של פסח .וביום הראשון של עצרת.
ובשמנה ימי החג .וחליל זה דוחה שבת מפני שהוא חליל של קרבן וחליל של
קרבן עבודה היא ודוחה את השבת:

משנה תורה להרמב"ם
ספר עבודה הלכות תמידין ומוספין פרק ג
הלכה יח

חביתי כהן גדול מצות עשה להקריבן בכל יום מחצה בבקר עם תמיד של
שחר ומחצה בין הערבים עם תמיד של בין הערבים .ולישתן ואפייתן דוחין
את השבת ואת הטומאה ככל קרבן שקבוע לו זמן שנאמר תופיני שתהא
נאה ולא תאפה מבערב .ועוד אם תאפה מבערב תפסל בלינה שהמרחשת
מכלי הקדש היא כמו שביארנו:
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הבירה החדשה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 14

שופטים פרק ד
א

ַויּ ִֹספוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ַלעֲ שׂוֹת ָה ַרע ְבּעֵ ינֵי יְ הוָֹה

וְ אֵ הוּד מֵ ת:

ב

ְך-כּנַעַ ן
וַיִּ ְמ ְכּ ֵרם יְ הוָֹה ְבּיַד י ִָבין מֶ לֶ ְ

יוֹשׁב
ֵ
יס ָרא וְ הוּא
ר-צ ָבאוֹ ִס ְ
אֲ ֶשׁר ָמ ַלְך ְבּ ָחצוֹר וְ ַשׂ ְ
ַבּחֲ ר ֶֹשׁת ַהגּוֹיִ ם:

ג

וַיִּ ְצעֲ קוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ ל-יְ הוָֹה

ת-בּנֵי
ב-בּ ְרזֶל לוֹ וְ הוּא ָל ַחץ אֶ ְ
ַ
ִכּי ְתּ ַשׁע מֵ אוֹת ֶרכֶ

יִ ְשׂ ָראֵ ל ְבּ ָחזְ קָ ה עֶ ְשׂ ִרים ָשׁנָה:

ד

בוֹרה ִא ָשּׁה
וּד ָ
ְ

נְ ִביאָ ה אֵ ֶשׁת ַל ִפּידוֹת ִהיא שׁ ְֹפ ָטה אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ָבּעֵ ת

ַה ִהיא :ה

בוֹרה בֵּ ין ָה ָר ָמה
יוֹשׁבֶ ת ַתּ ַחת-תּ ֹמֶ ר ְדּ ָ
וְ ִהיא ֶ

יה ְבּנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל
וּבֵ ין בֵּ ית-אֵ ל ְבּ ַהר אֶ ְפ ָריִ ם ַויַּעֲ לוּ אֵ לֶ ָ
ַל ִמּ ְשׁפָּ ט:

רד"ק
)א( ואהוד מת –
למה זכר מיתת אהוד ,היה לו לזכור מיתת
שמגר שהיה אחריו?! אלא נראה כי בימי
שמגר לא נושעו ישראל תשועה שלמה
ולא עצרם מלעשות הרע בעיני ה' ולא
שקטה הארץ בימיו ,הלא תראה כי לא
אמר אלא ויושע גם הוא את ישראל והנה
כתוב :בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו
ארחות וגו'.

)ב( אשר מלך בחצור –
קודם שהכם יהושע והחריבם ושרף את
חצור ומלכה ,הכה בחרב ויבין הוא שהיה
מלך חצור אז ,ומה שנשארו מאותה
משפחה הלכו לחרשת הגוים ונתישבו
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שם ,והמלך נקרא ג"כ יבין כמו המלך
הראשון.
ופירוש חרושת הגוים –
מתרגמינן :יער חרשא ,כי היו ביער
ההוא מגדלים חזקים וישבו בהם הכנענים
הנשארים.ותירגם יונתן:בחרושת הגוים –
בתקוף כרכי עממיא.

)ד( לפידות –
אמרו :שהוא ברק בן אבינועם ,וברק
ולפידות קרובים בענין .ובמדרש :נקראת
אשת לפידות  -שהיתה עושה פתילות
למקדש.
שפטה –
פעל עבר מבנין פועל הדומה למרובע ,או

הוא בינוני מן הקל בשקל אוכלת קש.

)ה( תמר –
כמו תמר .ותירגם יונתן הפסוק כן :והיא
יתבה בקרתא וגו' .ויש לומר דרך הפשט
שהיה לה בית תחת תומר אחד ומה שאמר
דבורה הוא יתרון ההודעה כי כבר זכרה
ואמר והיא ידענו כי עליה נאמר ,וזכר אחר
כן דבורה לרוב ההודעה ,כי כן משפט
הלשון כמו :אלה תולדות נח ,נח וזולתו.
ויעלו –
והיו עולים אליה בני ישראל למשפט כי
היא היתה שופטת את ישראל בימים
ההם ,ונבואתה היתה לזמנה כי לא מצאנו
לה נבואה לעתיד.
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בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 14

שמואל א פרק ג
יט

ֹא-ה ִפּיל ִמ ָכּל-
וַיִּ גְ ַדּל ְשׁמוּאֵ ל וַיהוָֹה ָהיָה ִעמּוֹ וְ ל ִ

ְדּ ָב ָריו אָ ְר ָצה :כ

ד-בּאֵ ר
ְ
ַויּ ֵַדע ָכּל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ָדּן וְ עַ

ָשׁ ַבע ִכּיֶ -נ ֱא ָמן ְשׁמוּאֵ ל ְלנ ִָביא ַליהוָֹה:

כא

ל-שׁמוּאֵ ל
ְ
יְ הוָֹה ְלהֵ ָרא ֹה ְב ִשֹׁלה ִכּי-נִ גְ ָלה יְ הוָֹה אֶ
ְבּ ִשׁלוֹ ִבּ ְד ַבר יְ הוָֹה:

ַויּ ֹסֶ ף

רד"ק
)יט( ולא הפיל מכל דבריו ארצה –

)כא( להראה –

כל מה שהיה אומר היה בא והקב"ה מקיים
על ידו ,אפילו הדברים שהיה אומר שלא
ברוח נבואה ,ובזה הדבר ידעו כל ישראל
כי נאמן שמואל לנביא ה' .ותרגומו :ולא
בטיל מכל פתגמוהי לארעא.

בחולם .וכן :להראה אל מנוח ,כמו שבא
בשלמים :הנתן תנתן.
כי נגלה –
טעם מלת כי ,לפי שאמר :ויוסף אמר:
כי המראה הראשונה הבאה לשמואל
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הייתה בשילה בבית ה' ,וכן עתה הוסיף
להראה לו בשילה והמראה הזאת
הייתה לו ,לצוות בני ישראל לצאת
לקראת פלשתים למלחמה ,וזהו שאמר:
כדבר ה' .וכן אמר :ויהי דבר שמואל
לכל ישראל.

קרבות דוד

תנ״ך

מקורות



НОВАЯ СТОЛИЦА

הבירה החדשה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 14

שמואל א פרק יא
יד

ל-העָ ם ְלכוּ וְ נ ְֵלכָ ה ַהגִּ ְלגָּל
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר ְשׁמוּאֵ ל אֶ

וּנְ ַחדֵּ שׁ ָשׁם ַה ְמּלוּכָ ה:

טו

ל-העָ ם ַהגִּ ְלגָּל
ָ
ַויּ ְֵלכוּ כָ

ָשׁם זְ ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ִל ְפנֵי יְ הוָֹה וַיִּ ְשׂ ַמח ָשׁם ָשׁאוּל
ד-מא ֹד:
ְ
וְ כָ ל-אַ נְ ֵשׁי יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ

ת-שׁאוּל ִל ְפנֵי יְ הוָֹה ַבּגִּ ְלגָּל וַיִּ זְ ְבּחוּ-
ָ
ַויּ ְַמ ִלכוָּ -שׁם אֶ

רד"ק
)יד( ונחדש שם המלוכה –

מפני התשועה שבאה על ידו במלחמת

מתחלה כשבאו לארץ ,לפיכך היו מכבדים

לפי שבפעם הראשונה מקצתם בזוהו
ואמרו :מה יושיענו זה עכשיו נתרצו כולם

נחש ,ואמר שמואל לחדש המלוכה

אותו המקום אף על פי שעתה לא היה שם

בגלגל לכבוד הארון ואהל מועד שהיו שם

כי בנוב היה.

קרבות דוד
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ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ СПИТ

העיר שלא ישנה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 16

שמואל ב פרק ה
ט

א-להּ ִעיר ָדּוִ ד וַיִּ בֶ ן
ֵשׁב ָדּוִ ד ַבּ ְמּצֻ ָדה וַיִּ ְק ָר ָ
ַויּ ֶ

ן-ה ִמּלּוֹא
ָדּוִ ד סָ ִביב ִמ ַ

ו ָָביְ ָתה :י

ַויֵּלֶ ְך ָדּוִ ד ָהלוְֹך

ֹלהי ְצ ָבאוֹת ִעמּוֹ :יא
וְ גָדוֹל וַיהוָֹה ֱא ֵ

ירם
וַיִּ ְשׁ ַלח ִח ָ

נוּ-ביִ ת ְל ָדוִ ד:
עֵ ץ וְ ָח ָר ֵשׁי אֶ בֶ ן ִקיר וַיִּ ְב ַ

יב

ֵדע
ַויּ ַ

ָדּוִ ד ִכּי-הֱ ִכינוֹ יְ הוָֹה ְלמֶ לֶ ְך עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ ִכי נִ ֵשּׂא
ַמ ְמ ַל ְכתּוֹ ַבּעֲ בוּר עַ מּוֹ יִ ְשׂ ָראֵ ל:

ל-דּוִ ד וַעֲ צֵ י אֲ ָרזִ ים וְ ָח ָר ֵשׁי
ָ
מֶ לֶ ְך-צ ֹר ַמ ְלאָ ִכים אֶ

רד"ק
)ט( מן המלוא וביתה –

)י( הלוך וגדול –

מן המלוא ולפנים ומלוא הוא מקום

שניהם מקור.
וה' אלהי צבאות עמו –
טעם הספור הזה ,כי בעזרתו היה מנצח
כל החיילות בכל אשר יצא ,כי ה' עמו
שהוא אדון צבאות מעלה וצבאות מטה.

ולפנים בנה .ובדברי הימים אומר :כי יואב

)יא( וחרשי אבן קיר –

סמוך לחומה ,ואותו המקום היתה רחבה
להאסף העם שם ,לפיכך נקרא מלוא כמו:
קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה וממנו
בנה שאר העיר.
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לבנות קיר .ותרגם יונתן :ונגרין דאומנין

למיקץ אעין ואבנין וארדיכלין דאומנין
בבנין כותלין.

)יב( וכי נשא –
מבנין פיעל הדגוש הקב"ה נשא ממלכתו,
כיון שמלך צור שלח לו כל זה ידע כי מה'
היתה לו זה ,בעבור עמו ישראל להיות
להם רועה טוב.

קרבות דוד

תנ״ך

מקורות



ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ СПИТ

העיר שלא ישנה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 16

שמואל ב פרק ז
א

יח-לוֹ
ָשׁב ַהמֶּ לֶ ְך ְבּבֵ יתוֹ וַיהוָֹה הֵ נִ ַ
וַיְ ִהי ִכּי-י ַ

ִמ ָסּ ִביב ִמ ָכּל-א ֹיְ ָביו:

ב

ָתן
ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך אֶ ל-נ ָ

ישׁב ְבּתוְֹך ַהיְ ִריעָ ה:
ֹלהים ֵ
ָה ֱא ִ

ג

ָתן אֶ ל-
ַויּ ֹאמֶ ר נ ָ

ַהמֶּ לֶ ְך כּ ֹל אֲ ֶשׁר ִבּ ְל ָב ְבָך לֵ ְך עֲ ֵשׂה ִכּי יְ הוָֹה ִע ָמְּך:

יוֹשׁב ְבּבֵ ית אֲ ָרזִ ים וַאֲ רוֹן
ֵ
ַהנּ ִָביא ְראֵ ה נָא אָ נ ִֹכי

רד"ק
) א( כי ישב המלך בביתו –

שלא היה צריך לצאת למלחמה ,כמו
שאמר וה' הניח לו אז חשב לבנות בית
המקדש ,כי מצוה היה על ישראל לבנות
בית המקדש אחר שינוחו מן המלחמות,
שנאמר :והניח לכם מכל אויביכם
מסביב וגו' והיה המקום אשר יבחר וגו'
לשכנו תדרשו ועל המלך מוטל לעשות
ולצוות את ישראל לעשות ,לפיכך
ויאמר המלך אל נתן הנביא ,כלומר
שישאל את פי ה' על בנין הבית ובאיזה
מקום יבנה ,ואע"פ שהיו לו מלחמות
אחר כן ,כמו שאמר :ויהי אחר כן ויך
דוד את הפלשתים עד עתה היו באים
עליו אויביו וכיון שהצליחו האל ונצח

קרבות דוד

כל אויביו וייראו אויביו ממנו ולא באו
עליו ,אבל הוא הלך עליהם ולקח גת
מיד פלשתים שהיתה לישראל כבר,
ועם ארם ועם אדום ועם בני עמון נלחם
בטענה.

) ב( בבית ארזים –

בבית מקורה בעצי ארזים .וכן כתב יונתן:
בביתא די מטלל בכיורי ארזיא.
יושב בתוך היריעה –
לא היה דעתו על הארון הזה לבדו אלא
גם על המזבח ועל הארון האחד ועל
כלי המשכן שהיו בגבעון באהל מועד,
כי הכל יושב בתוך היריעה וזכר הארון,
לפי שהוא נטה לו היריעה .ועוד :שהוא

עיקר הכל ונכבד מכל כלי המשכן,
ואמר :לעצמי בניתי בית ארזים ולארון
ה' נטיתי יריעה לא יכשר ,וצריך שאבנה
לו בית.
ואמר לו נתן :כל אשר בלבבך לך עשה
ומדעתו אמר זה נתן ,כי ראה כי ה' עמך
והיה מלך הגון וכשר חשב כי הוא יבנה
הבית שעתיד להבנות ,וזה כי הנביא אינו
יודע על אדם אחד אלא מה שנאמר לו
ברוח הנבואה ,כי גם שמואל הנביא שהיה
גדול ממנו ,שנאמר עליו :כל אשר ידבר
בא יבא ונאמר :ולא הפיל מכל דבריו
ארצה לא ידע בבני ישי מי יהיה המלך
וחשב כי אליאב הוא המלך ,כל שכן נתן
הנביא.
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מקורות



העיר שלא ישנה

ГОРОД, КОТОРЫЙ НЕ СПИТ

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 16
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כוכבי תהילים

ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

משנה מסכת מדות פרק ב
משנה ה

עזרת הנשים הייתה אורך מאה ושלושים וחמש ,על רוחב מאה ושלושים
וחמש.
וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה ,של ארבעים ארבעים אמה; ולא היו
מקורות .וכך הן עתידות להיות ,שנאמר "ויוציאני ,אל החצר החיצונה,
ויעבירני ,אל ארבעת מקצועי החצר; והנה חצר במקצוע החצר ,חצר במקצוע
החצר .בארבעת מקצועות החצר ,חצרות קטורות" )יחזקאל מו,כא-כב(;
ואין "קטורות" ,אלא שאינן מקורות.
ומה היו משמשות :דרומית מזרחית ,היא הייתה לשכת הנזירים-ששם
הנזירים מבשלין את שלמיהם ,ומגלחין את שיערן ,ומשליכין תחת הדוד.
מזרחית צפונית ,היא הייתה לשכת דיר העצים-ששם כוהנים בעלי מומין
מתלעים בעצים ,שכל עץ שנמצא בו תולעת פסול מעל גבי המזבח .צפונית
מערבית ,היא הייתה לשכת המצורעין.
מערבית דרומית ,אמר רבי אליעזר בן יעקוב ,שכחתי מה הייתה משמשת;
אבא שאול אומר ,שם היו נותנין יין ושמן ,והיא הייתה נקראת לשכת בית
שמניה.
וחלקה הייתה בראשונה; והקיפוה כצוצטרה-שהנשים רואות מלמעלן
והאנשים מלמטן ,כדי שלא יהיו מעורבין .וחמש עשרה מעלות עולות
מתוכה לעזרת ישראל מעזרת הנשים ,כנגד חמש עשרה שיר המעלות
שבתילים ,שעליהם הלויים עומדין בשיר; לא היו תרוטות ,אלא מוקפות
כחצי גורן עגולה.

קרבות דוד

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 16-17
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תנ״ך

מקורות



שאלה

משנה תורה להרמב״ם
ספר עבודה הלכות בית הבחירה פרק ב

ВОПРОС

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 17

הלכה א׳

המזבח מקומו מכוון ביותר .ואין משנין אותו ממקומו לעולם .שנאמר זה מזבח לעולה לישראל .ובמקדש נעקד יצחק אבינו שנאמר
ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדויד אביהו אשר
הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי:

הלכה ב׳

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק .והוא
המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה .והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל .ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא.
אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא:

הלכה ג׳

מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש .ומזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להבנות עשוהו ואין להוסיף על
מדתו ולא לגרוע ממנה:

הלכה ד׳

ושלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה .אחד העיד להן על מקום המזבח .ואחד העיד להן על מדותיו .ואחד העיד להן שמקריבין על
המזבח הזה כל הקרבנות אע"פ שאין שם בית:
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ЗВЕЗДЫ ТЕhИЛИМ

כוכבי תהילים

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 17

בראשית פרק כח
י

יא

ַויֵּצֵ א יַעֲ ק ֹב ִמ ְבּאֵ ר ָשׁ ַבע ַויֵּלֶ ְך ָח ָרנָה:

וַיִּ ְפ ַגּע

י-בא ַה ֶשּׁמֶ שׁ וַיִּ קַּ ח מֵ אַ ְבנֵי ַה ָמּקוֹם
ַבּ ָמּקוֹם ַויָּלֶ ן ָשׁם ִכּ ָ

יב

וּפָ ַר ְצ ָתּ י ָָמּה וָקֵ ְד ָמה וְ ָצפֹנָה ָונֶגְ ָבּה וְ נִ ְב ְרכוּ ְבָך ָכּל-
וּבז ְַרעֶ ָך:
ִמ ְשׁ ְפּח ֹת ָהאֲ ָד ָמה ְ

טו

וְ ִהנֵּה אָ נ ִֹכי ִע ָמְּך

ַויַּחֲ ֹלם

ל-האֲ ָד ָמה
ָ
וּשׁ ַמ ְר ִתּיָך ְבּכ ֹל אֲ ֶשׁר-תֵּ לֵ ְך וַהֲ ִשׁב ִֹתיָך אֶ
ְ

וְ ִהנֵּה סֻ ָלּם מֻ ָצּב אַ ְר ָצה וְ ר ֹאשׁוֹ ַמגִּ יעַ ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה

יתי אֵ ת אֲ ֶשׁר-
ַהזּ ֹאת ִכּי ל ֹא אֶ ֱעז ְָבָך עַ ד אֲ ֶשׁר ִאם-עָ ִשׂ ִ

ָשׂם ְמ ַראֲ שׁ ָֹתיו וַיִּ ְשׁ ַכּב ַבּ ָמּקוֹם ַההוּא:
ַויּ ֶ

ֹלהים ע ִֹלים וְ י ְֹר ִדים בּוֹ:
וְ ִהנֵּה ַמ ְלאֲ כֵ י ֱא ִ

יג

וְ ִהנֵּה

ִדּ ַבּ ְר ִתּי ָלְך:

טז

וַיִּ יקַ ץ יַעֲ ק ֹב ִמ ְשּׁנָתוֹ ַויּ ֹאמֶ ר אָ כֵ ן

יז

ֹאמר אֲ נִ י יְ הוָֹה ֱאֹלהֵ י אַ ְב ָר ָהם
יְ הוָֹה נִ ָצּב עָ ָליו ַויּ ַ

יֵשׁ יְ הוָֹה ַבּ ָמּקוֹם ַהזֶּה וְ אָ נ ִֹכי ל ֹא י ָָד ְע ִתּי:

יה
ֵאֹלהי יִ ְצ ָחק ָהאָ ֶרץ אֲ ֶשׁר אַ ָתּה שׁ ֹכֵ ב עָ לֶ ָ
ֵ
אָ ִביָך ו

ה-נּוֹרא ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה אֵ ין זֶה ִכּי ִאם-בֵּ ית
ָ
ֹאמר ַמ
ַויּ ַ

ְלָך אֶ ְתּ ֶננָּה ְוּלז ְַרעֶ ָך :יד

וְ ָהיָה ז ְַרעֲ ָך ַכּעֲ פַ ר ָהאָ ֶרץ

ירא
וַיִּ ָ

ֹלהים וְ זֶה ַשׁעַ ר ַה ָשּׁ ָמיִ ם:
ֱא ִ


)י( ויצא יעקב –
על ידי שבשביל שרעות בנות כנען
בעיני יצחק אביו הלך עשו אל ישמעאל,
הפסיק העניין בפרשתו של יעקב וכתיב
)לעיל כח ו( וירא עשו כי ברך וגו',
ומשגמר חזר לעניין הראשון:
ויצא יעקב מבאר שבע –
לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב
חרנה ,ולמה הזכיר יציאתו?
אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה
רושם ,שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה
הוא זיוה הוא הדרה ,יצא משם פנה הודה
פנה זיוה פנה הדרה וכן )רות א ז( ותצא
מן המקום ,האמור בנעמי ורות:
וילך חרנה –
יצא ללכת לחרן:

)יא( ויפגע במקום –
לא הזכיר הכתוב באיזה מקום אלא
במקום הנזכר במקום אחר ,הוא הר
המוריה שנאמר בו )לעיל כב ד( וירא את
המקום מרחוק:
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ויפגע –
כמו )יהושע טז ז( ופגע ביריחו) .שם יט
יא( ופגע בדבשת .ורבותינו פירשו :לשון
תפילה כמו )ירמיה ז טז( ואל תפגע בי ,ו.
למדנו שתקן תפלת ערבית .ושנה הכתוב
ולא כתב ויתפלל ,ללמדך שקפצה לו
הארץ ,כמו שמפורש בפרק גיד הנשה
)חולין צא ב(:
כי בא השמש –
היה לו לכתוב ויבא השמש .כי בא השמש,
משמע ששקעה לו חמה פתאום שלא
בעונתה כדי שילין שם:
וישם מראשותיו –
עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא
מפני חיות רעות .התחילו מריבות זו עם
זו ,זאת אומרת עלי יניח צדיק את ראשו,
וזאת אומרת עלי יניח ,מיד עשאן הקב"ה
אבן אחת ,וזהו שנאמר )פסוק יח( ויקח
את האבן אשר שם מראשותיו:
וישכב במקום ההוא –
לשון מיעוט באותו מקום שכב ,אבל
ארבע עשרה שנים ששמש בבית עבר לא

שכב בלילה ,שהיה עוסק בתורה:

)יב( עולים ויורדים –
עולים תחלה ואחר כך יורדים ,מלאכים
שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ
ועלו לרקיע ,וירדו מלאכי חוצה לארץ
ללוותו:

)יג( ניצב עליו –
לשמרו:
ואלוהי יצחק –
אף על פי שלא מצינו במקרא שייחד
הקב"ה שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב
אלוהי פלוני ,משום שנאמר )איוב טו טו(
הן בקדושיו לא יאמין ,כאן ייחד שמו על
יצחק לפי שכהו עיניו וכלוא היה בבית,
והרי הוא כמת ,ויצר הרע פסק ממנו:
שכב עליה –
קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו ,רמז
לו שתהא נוחה ליכבש לבניו:

)יד( ופרצת –
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)המשך מעמ' (131
וחזקת ,כמו )שמות א יב( וכן יפרוץ:

)טו( אנכי עמך –

לפי שהיה ירא מעשו ומלבן:
עד אשר אם עשיתי –
אם משמש בלשון כי:
דברתי לך –
לצרכך ועליך ,מה שהבטחתי לאברהם
על זרעו ,לך הבטחתיו ולא לעשו ,שלא
אמרתי לו כי יצחק יקרא לך זרע ,אלא
כי ביצחק ,ולא כל יצחק .וכן כל לי ולך
ולו ולהם הסמוכים אצל דיבור ,משמשים
לשון על ,וזה יוכיח ,שהרי עם יעקב לא
דיבר קודם לכן:

)טז( ואנכי לא ידעתי –

שאילו ידעתי לא ישנתי במקום קדוש
כזה:
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)יז( כי אם בית אלוהים –

אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא:
הסולם הזה עומד בבאר שבע ואמצע
שיפועו מגיע כנגד בית המקדש ,שבאר
שבע עומד בדרומה של יהודה ,וירושלים
בצפונה בגבול שבין יהודה ובנימין ,ובית
אל היה בצפון של נחלת בנימין בגבול
שבין בנימין ובין בני יוסף ,נמצא סולם
שרגליו בבאר שבע וראשו בבית אל מגיע
אמצע שיפועו נגד ירושלים .וכלפי שאמרו
רבותינו שאמר הקב"ה צדיק זה בא לבית
מלוני ויפטר בלא לינה.
ועוד אמרו :יעקב קראה לירושלים בית
אל וזו לוז היא ולא ירושלים .ומהיכן
למדו לומר כן? אומר אני שנעקר הר
המוריה ובא לכאן ,וזהו היא קפיצת הארץ
האמורה בשחיטת חולין )חולין צא ב(,
שבא בית המקדש לקראתו עד בית אל,

וזהו ויפגע במקום] .ואם תאמר וכשעבר
יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו
שם ,איהו לא יהיב לביה להתפלל במקום
שהתפללו אבותיו ,ומן השמים יעכבוהו,
איהו עד חרן אזל כדאמרינן בפרק גיד
הנשה )חולין צא ב( ,וקרא מוכיח וילך
חרנה ,כי מטא לחרן אמר אפשר שעברתי
על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי
בו ,יהב דעתיה למהדר וחזר עד בית אל
וקפצה לו הארץ[:
מה נורא –
תרגום :מה דחילו אתרא הדין .דחילו שם
דבר הוא ,כמו סוכלתנו ,וכסו למלבש:
וזה שער השמים –
מקום תפילה לעלות תפלתם השמיימה.
ומדרשו :שבית המקדש של מעלה מכוון
כנגד בית המקדש של מטה:
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ИСПЫТАНИЕ

ניסיון מגפה

בטקסט השיעור:
חוברת מרצה 23-24
עמ' 9

דברי הימים א פרק כא
א

ת-דּוִ יד ִל ְמנוֹת
ָ
ַויַּעֲ מ ֹד ָשׂ ָטן עַ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַויָּסֶ ת אֶ

ב

אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל:

טו

יתהּ
ירוּשׁ ַלם ְל ַה ְשׁ ִח ָ
ָ
ֹלהים ַמ ְלאָ ְך ִל
וַיִּ ְשׁ ַלחָ -ה ֱא ִ

ל-שׂ ֵרי
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד אֶ ל-יוֹאָ ב וְ אֶ

ל-ה ָרעָ ה ַויּ ֹאמֶ ר
ָ
וּכ ַה ְשׁ ִחית ָראָ ה יְ הוָֹה וַיִּ נָּחֶ ם עַ
ְ

ד-דּן
ָ
ָהעָ ם ְלכוּ ִס ְפרוּ אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל ִמ ְבּאֵ ר ֶשׁ ַבע וְ עַ

וּמ ְלאַ ְך יְ הוָֹה
ַל ַמּ ְלאָ ְך ַה ַמּ ְשׁ ִחית ַרב עַ ָתּה ֶה ֶרף יָדֶ ָך ַ

ת-מ ְספָּ ָרם:
ִ
וְ ָה ִביאוּ אֵ ָלי וְ אֵ ְדעָ ה אֶ

ג

ַויּ ֹאמֶ ר יוֹאָ ב

בוּסי:
ע ֹמֵ ד ִעם-גּ ֶֹרן אָ ְרנָן ַהיְ ִ

טז

וַיִּ ָשּׂא ָדוִ יד אֶ ת-

יוֹסֵ ף -יְ הוָֹה עַ ל-עַ מּוֹ ָכּהֵ ם מֵ אָ ה ְפעָ ִמים הֲ ל ֹא אֲ ד ֹנִ י

ת-מ ְלאַ ְך יְ הוָֹה ע ֹמֵ ד בֵּ ין ָהאָ ֶרץ וּבֵ ין
ַ
עֵ ינָיו ַויּ ְַרא אֶ

ַהמֶּ לֶ ְך כֻּ ָלּם ַלאד ֹנִ י ַלעֲ ָב ִדים ָל ָמּה יְ ַבקֵּ שׁ ז ֹאת אֲ ד ֹנִ י

רוּשׁ ָלם
ָ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ַח ְרבּוֹ ְשׁלוּפָ ה ְבּיָדוֹ נְ טוּיָה עַ ל-יְ

ר-המֶּ לֶ ְך ָחזַק
וּד ַב ַ
ְ

ֵיהם:
ל-פּנ ֶ
וַיִּ פּ ֹל ָדּוִ יד וְ ַהזְּ קֵ נִ ים ְמכֻ ִסּים ַבּ ַשּׂ ִקּים עַ ְ

ָל ָמּה יִ ְהיֶה ְלאַ ְשׁ ָמה ְליִ ְשׂ ָראֵ ל :ד

עַ ל-יוֹאָ ב ַויֵּצֵ א יוֹאָ ב וַיִּ ְת ַהלֵּ ְך ְבּכָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל ַו ָיּב ֹא

רוּשׁ ָלם :ה
ָ
יְ

יז

ֹלהים הֲ ל ֹא -אֲ נִ י אָ ַמ ְר ִתּי
ל-ה ֱא ִ
ָ
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד אֶ

ד-העָ ם אֶ ל-
ָ
ת-מ ְספַּ ר ִמ ְפקַ
ִ
וַיִּ תֵּ ן יוֹאָ ב אֶ

עוֹתי
אתי וְ ָה ֵרעַ הֲ ֵר ִ
ר-ח ָט ִ
ִל ְמנוֹת ָבּעָ ם וַאֲ נִ י-הוּא אֲ ֶשׁ ָ

ָדּוִ יד וַיְ ִהי כָ ל-יִ ְשׂ ָראֵ ל אֶ לֶ ף אֲ ָל ִפים -וּמֵ אָ ה אֶ לֶ ף ִאישׁ

ֹלהי ְתּ ִהי נָא י ְָדָך ִבּי
וְ אֵ לֶּ ה ַהצּ ֹאן מֶ ה עָ שׂוּ יְ הוָֹה ֱא ַ

יהוּדה אַ ְר ַבּע -מֵ אוֹת וְ ִשׁ ְב ִעים אֶ לֶ ף ִאישׁ
ָ
שׁ ֹלֵ ף ֶח ֶרב וִ

שֹׁלֵ ף ָח ֶרב :ו

וּבנְ י ִָמן ל ֹא פָ קַ ד ְבּתוֹכָ ם ִכּי-נִ ְתעַ ב
וְ לֵ וִ י ִ

ר-המֶּ לֶ ְך אֶ ת-יוֹאָ ב :ז
ְדּ ַב ַ

ֹלהים עַ ל-
ַויּ ֵַרע ְבּעֵ ינֵי ָה ֱא ִ

אָ ַמר אֶ ל-גָּד לֵ אמ ֹר ְל ָדוִ יד ִכּי יַעֲ לֶ ה ָדוִ יד ְל ָה ִקים
ִמזְ בֵּ ַח ַליהוָֹה ְבּג ֶֹרן אָ ְרנָן ַהיְ בֻ ִסי:

יט

ַויַּעַ ל ָדּוִ יד

ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד אֶ ל-

ָשׁב אָ ְרנָן ַויּ ְַרא
ִבּ ְד ַבר-גָּד אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר ְבּ ֵשׁם יְ הוָֹה :כ ַויּ ָ

ת-ה ָדּ ָבר
ַ
יתי אֶ
אתי ְמא ֹד אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
ֹלהים ָח ָט ִ
ָה ֱא ִ

ת-ה ַמּ ְלאָ ְך וְ אַ ְר ַבּעַ ת ָבּנָיו ִעמּוֹ ִמ ְת ַח ְבּ ִאים וְ אָ ְרנָן
ַ
אֶ

ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ַויְַּך אֶ ת-יִ ְשׂ ָראֵ ל:

ח

וּבעַ ְמָּך ל ֹא ְל ַמגֵּפָ ה:
וּבבֵ ית אָ ִבי ְ
ְ

יח

וּמ ְלאַ ְך יְ הוָֹה
ַ

ַהזֶּה וְ עַ ָתּה ַהעֲ בֶ ר-נָא אֶ ת-עֲ ווֹן עַ ְב ְדָּך ִכּי נִ ְס ַכּ ְל ִתּי
ְמא ֹד:

ט

וַיְ ַדבֵּ ר יְ הוָֹה אֶ ל-גָּד חֹזֵה ָדוִ יד לֵ אמ ֹר:

ָדּשׁ ִח ִטּים:

כא

ַו ָיּב ֹא ָדוִ יד עַ ד-אָ ְרנָן ַויַּבֵּ ט אָ ְרנָן

ן-הגּ ֶֹרן וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ָדוִ יד אַ פַּ יִ ם
ת-דוִ יד ַויֵּצֵ א ִמ ַ
ָ
ַויּ ְַרא אֶ

ל-דּוִ יד לֵ אמ ֹר כּ ֹה אָ ַמר יְ הוָֹה ָשׁלוֹשׁ
ָ
י לֵ ְך -וְ ִד ַבּ ְר ָתּ אֶ

אָ ְר ָצה:

ה-לְּך:
ר-לָך אַ ַחת מֵ הֵ נָּה וְ אֶ ֱע ֶשׂ ָ
אֲ נִ י נ ֹטֶ ה עָ לֶ יָך ְבּ ַח ְ

ַהגּ ֶֹרן וְ אֶ ְבנֶה-בּוֹ ִמזְ בֵּ ַח ַליהוָֹה ְבּכֶ סֶ ף ָמלֵ א ְתּנֵהוּ ִלי

יא

ל-דּוִ יד ַויּ ֹאמֶ ר לוֹ כּ ֹה-אָ ַמר יְ הוָֹה
ָ
ַו ָיּב ֹא גָד אֶ

ל-לְך:
ָ
קַ בֶּ

יב

כב

ָה-לּי ְמקוֹם
ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד אֶ ל-אָ ְרנָן ְתּנ ִ

וְ תֵ עָ ַצר ַה ַמּגֵּפָ ה מֵ עַ ל ָהעָ ם:

כג

ַויּ ֹאמֶ ר אָ ְרנָן אֶ ל-

ֹלשׁה
ם-שׁ ָ
ם-שׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ָרעָ ב וְ ִא ְ
ִא ָ

ח-לְך וְ יַעַ שׂ אֲ ד ֹנִ י ַהמֶּ לֶ ְך ַהטּוֹב ְבּעֵ ינָיו ְראֵ ה-
ָ
ָדּוִ יד קַ

ֵי-צ ֶריָך וְ חֶ ֶרב אוֹיְ בֶ יָך ְל ַמ ֶשּׂגֶת
חֳ ָד ִשׁים נִ ְספֶּ ה ִמ ְפּנ ָ

מּוֹרגִ ים ָלעֵ ִצים וְ ַה ִח ִטּים
נ ַָת ִתּי ַה ָבּקָ ר ָלע ֹלוֹת וְ ַה ִ

וּמ ְלאַ ְך
ֹלשׁת י ִָמים חֶ ֶרב יְ הוָֹה וְ ֶדבֶ ר ָבּאָ ֶרץ ַ
ם-שׁ ֶ
וְ ִא ְ

ַל ִמּנְ ָחה ַהכֹּל נ ָָת ִתּי :כד

יְ הוָֹה ַמ ְשׁ ִחית ְבּכָ ל-גְּ בוּל יִ ְשׂ ָראֵ ל וְ עַ ָתּה ְראֵ ה

ר-לָך
ל ֹא ִכּי-קָ נ ֹה אֶ ְקנֶה ְבּכֶ סֶ ף ָמלֵ א ִכּי ל ֹא-אֶ ָשּׂא אֲ ֶשׁ ְ

ָמה-אָ ִשׁיב אֶ ת-שׁ ְֹל ִחי ָדּ ָבר:

יג

ַויּ ֹאמֶ ר ָדּוִ יד אֶ ל-

י-ר ִבּים
ר-לי ְמא ֹד אֶ ְפּ ָלה-נָּא ְביַד-יְ הוָֹה ִכּ ַ
גָּד ַצ ִ
וּביַד-אָ ָדם אַ ל-אֶ פּ ֹל:
ַרחֲ ָמיו ְמא ֹד ְ

יד

ַויּ ֹאמֶ ר ַהמֶּ לֶ ְך ָדּוִ יד ְלאָ ְרנָן

עוֹלה ִחנָּם :כה
ָ
ַליהוָֹה וְ ַהעֲ לוֹת

וַיִּ תֵּ ן ָדּוִ יד ְלאָ ְרנָן

ַבּ ָמּקוֹם ִשׁ ְקלֵ י ז ָָהב ִמ ְשׁקַ ל ֵשׁשׁ מֵ אוֹת :כו

וַיִּ בֶ ןָ -שׁם

וַיִּ תֵּ ן יְ הוָֹה

וּשׁ ָל ִמים וַיִּ ְק ָרא אֶ ל-
ָדּוִ יד ִמזְ בֵּ ַח ַליהוָֹה ַויַּעַ ל ע ֹלוֹת ְ

דֶּ בֶ ר ְבּיִ ְשׂ ָראֵ ל וַיִּ פּ ֹל ִמיִּ ְשׂ ָראֵ ל ִשׁ ְב ִעים אֶ לֶ ף ִאישׁ:

ן-ה ָשּׁ ַמיִ ם עַ ל ִמזְ ַבּח ָהע ָֹלה:
יְ הוָֹה ַויַּעֲ נֵהוּ ָבאֵ שׁ ִמ ַ
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כז
כח ָבּעֵ ת ַה ִהיא ִבּ ְראוֹת ָדּוִ יד ִכּי-עָ נָהוּ יְ הוָֹה ְבּג ֶֹרן
וּמ ְשׁ ַכּן יְ הוָֹה אֲ ֶשׁר-
בוּסי וַיִּ זְ ַבּח ָשׁם :כט ִ
אָ ְרנָן ַהיְ ִ
ָשׁב ַח ְרבּוֹ אֶ ל-נְ ָדנָהּ:
ַויּ ֹאמֶ ר יְ הוָֹה ַל ַמּ ְלאָ ְך ַויּ ֶ

עוֹלה ָבּעֵ ת ַה ִהיא
וּמזְ ַבּח ָה ָ
עָ ָשׂה מ ֶֹשׁה ַב ִמּ ְד ָבּר ִ
ַבּ ָבּ ָמה ְבּגִ ְבעוֹן:

ל

וְ ל ֹאָ -יכ ֹל ָדּוִ יד ָללֶ כֶ ת ְלפָ נָיו

ֹלהים ִכּי נִ ְבעַ ת ִמ ְפּנֵי חֶ ֶרב ַמ ְלאַ ְך יְ הוָֹה:
ִל ְדר ֹשׁ ֱא ִ

רד"ק
)א( ויעמוד שטן על ישראל ויסת את
דוד וגומר –

הוא הנטוע בלב האדם מנעוריו ומה שאמר
בספר שמואל :ויוסף אף ה' לחרות בישראל
ויסת את דוד בהם ,שנראה כי ה' הוא
המסית ,אמת הוא כי הוא הסיתו באמצעות
השטן בעון ישראל שהיו ראויים להיענש,
וגם הוא יקרא מלאך ה' והוא שראה דוד
כדמות מלאך ה' וחרבו שלופה בידו ,כי הוא
המטעה והוא הממית.

)ה( אלף אלפים ומאה אלף איש
שולף חרב ויהודה ארבע מאות וש־
בעים אלף איש שולף חרב .ובספר
שמואל :שמנה מאות אלף ויהודה
חמש מאות אלף.

מצאנו בהגדה א"ר שמעון בן לוי :הכתובים
מוסיפין כאן מה שחסר כאן אלו שני שבטים
שלא נמנו שכך כתוב ולוי ובנימין לא פקד
בתוכם ,אמר באלו אני יכול להשמט ולומר
שבט לוי אינו נמנה במנין שאר השבטים
כי אם מבן חדש ומעלה ובנימין דיו שחסר
וכלה בפלגש בגבעה ולזה הפירוש פסוק זה
ולוי ובנימין לא פקד בתוכם .בשמואל היה
לו לכתוב אותו שהיה טעם לחסרון שחסר
שם המספר ,ולחסרון שחסרו בני יהודה בזה
הספר לא נתן טעם.
ובשלשים ושתים מדות דרבי אלעזר בנו
של רבי יוסי הגלילי אומר :משני כתובים
המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב
השלישי ויכריע ביניהם ,כיצד? כתוב אחד
אומר :ויהי כל ישראל אלף אלפים ומאה
אלף איש שולף חרב ויהודה ארבע מאות
ושבעים אלף איש שולף חרב .וכתוב אחד
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אומר :ותהי ישראל שמנה מאות אלף ואיש
יהודה חמש מאות אלף איש .נמצא ביניהם
שלש מאות אלף איש .אילו שלש מאות
אלף איש מה טיבן? בא המכריע והכריע
בני ישראל למספרם ראשי האבות ושרי
האלפים והמאות ושוטריהם המשרתים את
המלך לכל דבר המחלקות הבאה והיוצאת
חדש בחדש לכל חדשי השנה ,המחלקות
האחד עשרים וארבעה אלף שלש מאות
אלף היו כתובים בנימוסו של מלך ולא היו
צריכים להימנות ,כיצד? עשרים וארבעה
אלף לשנים עשר ,הרי כאן מאתים ושמנים
ושמנת אלפים ,נשתיירו שנים עשר אלף
לנשיאי ישראל והשליכן הכתוב כאן וחזר
וכללן להלן ,וגם זה לא נתן טעם לחסרון
מספר יהודה שנמצא הנה ,כי בשמואל
כתיב :חמש מאות אלף והנה כתוב ארבע
מאות ושבעים אלף נמצאו חסרים שלשים
אלף .ואפשר שכל אותם שלשים אלף מתו
במגפה ,כי שבעים אלף היו המתים במגפה
ושלשים אלף מהם היו מיהודה ומתו כל כך
מיהודה ,לפי שהוא שבטו של דוד והוא היה
הסבה.

)יב( שלש שנים רעב –

ובספר שמואל כתיב התבא לך שבע שנים
רעב בארצך ,לא אמר לו אלא שלש שנים,
אלא אמר לו שבע לפי שג' שנים רעב היה
באותו זמן ,כמו שאומר ויהי רעב בימי דוד
שלש שנים שנה אחר שנה ,לפיכך אמר לו גד
הנביא התבא שבע שנים רעב בארץ כלומר
התבחר בזה כי שלש שנים היה רעב ושלש
שנים אחרים שיהיו עתה הרי שש ,והשנה
השביעית אף על פי שיהיה מטר ויהיה חריש

וקציר לא תמלט בלא רעב ,שתבא התבואה
אחר שש שני הרעב.

)טו( ובהשחית ראה ה' וינחם וגו' –

ראה כי רבים מתו ונחם על הרעה.
ובדברי רז"ל :מה ראה? אפרו של יצחק.
ראה כי באותו הגרן העלה אברהם את
יצחק בנו.

)כה( ויתן דוד לארנן במקום שקלי
זהב משקל שש מאות –

ובספר שמואל אמר :ויקן דוד את הגורן
ואת הבקר בכסף שקלים חמשים .אמרו
רז"ל :גבה מכל שבט ושבט חמשים שהם
שש מאות כסף ומשקלם במשקל של זהב
וזהו שאמר שקלי זהב .ועוד אמרו :כתוב
אחד אומר באחד שבטיך וכתוב אחד אומר:
מכל שבטיכם ,בית משבט אחד והכסף מכל
שבטיכם .רבי אומר משום אבא יוסי בן
דוסתאי :בקר ועצים ומקום מזבח בחמשים
וכל הבית כלו בשש מאות ,ולשון הפסוקים
מוכיחים דברי רבי ,כי בספר שמואל אומר
את הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים,
כי הגורן והבקר היה בחמשים ,והנה אומר
ויתן דוד לארנון במקום שקלי זהב ,ר"ל בכל
המקום כי בגרן היה המזבח והשדה כלו
נבנה בו הבית.

)כט( בבמה בגבעון –

כל הבית שהיה שם המשכן והמזבח נקרא
במה ,לפי שהיתה שם הבמה והוא המזבח.
וכן :בטרם יעלה הבמתה לאכל ,כי לא היו
אוכלים במזבח אלא בבתים שהיה בהם
המזבח והוא הבמה.
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