
    

 

 

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
  
  
  

 

  "להגלות ישוב אחת לאבוקה כשיתקבצו, לניצוצות נתפוצץ החשמונאים שבנשמת האלוקי הברק"
 )כסלופתגם לחודש  –הראי"ה קוק זצ"ל, מגד ירחים (

 ולחן עורךש

 קודם עוד למעשה אך, היוונים על המכבים ניצחון את חוגגים אנו בחנוכה

. ישראל בארץ אחר עם ידי על נשלט ישראל עם שכל מצאנו יון למלכות

 .בפרט שופטים ובספר בכלל ך"בתנ מופיעות לכך רבות דוגמאות

 עשרה שתיים רמוזים שבהם פסוקים עשרה שתיים מציינים רבותינו

 סופי או בראשי החודשים עשר שניים עבור ה"הוי שם של האותיות צירופי

 כסלו חודש של הפסוק. החודש מהות על מלמד פסוק כל כאשר, תיבות

 היא כסלו חודש של מהותו". הכנעני הארץ יושב וירא: ")יא, נ בראשית( הוא

 אומות עם להילחם עלינו דרך באיזו דהיינו, הכנעני עם ההתמודדות

 השאר בין פשוטה אינה זו התמודדות. בארצנו שולטים הם כאשר העולם

 חזרה אותו הודפים אז או – לארץ מחוץ בא האויב שכאשר כך בעקבות

 לאן אין לכאורה הארץ בתוך בית כבן יושב האויב כאשר אך, מוצאו לארץ

 .אותו להדוף

 למרות להתייוונות נכנעו לא ולכן מיוחד עם הם כי טענו תמיד היהודים

 הרי, יוונים יושבים היהודים של ארצם כשבתוך אך. נכנעו האזור עמי שכל

 הארץ על יחידים שליטים שאינם משום, מיוחדים אינם כבר היהודים

 תופעה ונוצרת, אחרות דתות של לקיומן לגיטימציה גם יש כך ובעקבות

 למנהג המקומית התופעה הופכת אט אט. בהדרגתיות הדת המרת של

 גם מקום תפסה ההתייוונות כי מעידה ההיסטוריה אכן. לאומי ואסון גורף

 ההתייוונות הצליחה כוחה בשיא. המקדש לבית חדרה ואף הרוחני בתחום

 .הגדולה הכהונה, ישראל בעם ביותר הקדושה העמדה את לתפוס

 אמנם. קשה הרגשה בעם הייתה, המקדש בית את כבשו המכבים כאשר

 במישור ניצחו המכבים האם אולם. ומדינית צבאית מבחינה ניצחו המכבים

 קריצת" במעין צורך היה? ניצחה ההתייוונות זה בתחום שמא או, הרוחני

 ואין נבואה שאין שלמרות ישראל לעם אומר ה"הקב – מלמעלה" עין

 .בה בחר ה"שהקב האומה עדיין הם שכינה

את  וזאת כאשר נזכורמול מבקשי רעתו  עלינו לעמוד בנחרצותבימים אלו 

 ה'. הייחודיות שלנו, ואת זכותנו על הארץ אך ורק בזכות שמירת דרך 

 כסלו תשע"ז
� 

 ברית ושבועה

 הרב אורי פישר
� 

 אור וחושך

 יוחאי שריקי
� 

 גיבורי דוד

 בנצי סופר
� 

 הכר את המבקר

 מדמוןיהונתן 
� 

 עדכונים וחידושים

� 

 מערכת זמורות:

 איתיאל סופר 

 יוסף חלמיש

 מאור עזורי

 אלמוג כהן

zmorot1@gmail.com 

�� 

 י"יוצא לאור עהעלון 

 ישיבת כרם ביבנה
 7985500ד.נ. אבטח 
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  הרב אורי בצלאל פישר שליט"א
  

 ,מסופרלא) -(בראשית כו, כובפרשת תולדות 
שאבימלך ופיכל שר צבאו באים ליצחק כדי לכרות 
ברית ִעם יצחק. ויש כאן שתי שאלות שעלינו 

כבר עשו ברית ִעם אברהם  לכאורה א.לשאול: 
שוב ברית ִעם  עשהמדוע ו, לב)-(בראשית כא, כב

כתב שאברהם חטא בברית (כב, א) רשב"ם  ב.יצחק? 
נש על כך באה עקידת שעשה ִעם אבימלך, וכעו

בבן שנתתיו לכרות ביניכם ובין  תי"נתגא -יצחק 
בניהם. ועתה לך והעלהו לעולה ויראה מה הועילה 
 כריתות ברית שלך". קשה שיצחק יחזור על מעשה

  אברהם. 

שינוי ניכר בין שני המעשים.  נגלהאם נעיין בפסוקים 
. אך, אצל יצחק שבועה ובריתאצל אברהם מוזכרים 

  . , ללא ברית בינו לאבימלךשבועה רק מסופר שעשה

שבועה אפשר להחיל על הבנים, אבל ברית אי 
להחיל היה ל ואפשר להחיל על הבנים. אברהם יכ

 היה לוהברית לא יכאת השבועה על בניו, אבל את 
להחיל, ולכן אבימלך רצה לכרות ברית ִעם יצחק. 

  לו שבועה, אבל לא היה לו ברית.  היתה

בים בתורה ובמצוות, שהם בני ישראל מחוי
מושבעים מהר סיני. אבל, כל אחד ואחד כורת ברית 

  ִעם הקב"ה. כל אחד ואחד עושה ברית מילה. 

יצחק לא להבין מדוע אברהם כרת ברית ו עדיין יש
 אכן, הרשב"ם סובר שאברהם חטא. אךכרת ברית. 

להסביר ו ,נראה שאפשר לנקוט גישה אחרת
שינוי מהותי בין  ויש ,שאברהם אבינו לא חטא
  אברהם אבינו ליצחק אבינו. 

כדי לבאר נקודה זו עלינו לעיין מהו החילוק בין 
 חילהְמ השבועה לברית? ונראה להסביר ששבועה 

השבועה גורמת להתחייבות בין שני . דהיינו, חיובים
 . אךלשותפותיש לדמות את השבועה  אנשים.

מוחלטת.  אחדותכריתת ברית אינה שותפות אלא 
בשותפות האחד חושב על עצמו ורק משתתף ִעם 

השני מתוך חשיבה תועלתית לעצמו. ויש לדמות 
קידושין. פילגש לפילגש  לחילוק שביןאת הדברים 

, אך הוא אינו כורת היא אשה שאדם שותף עמה
ן הם כריתת ברית בין האיש ברית עמה. הקידושי

פות, התחייבויות כשיש פילגשות יש שותלאשה. 
כל אחד חושב על עצמו, ורק , אבל אחד כלפי השני

פועל למען השני מתוך חשיבה שהדבר יביא 
תית כלפי השני. אין לו דאגה אִמ  .תועלת לעצמול

ו לטת. כמכשיש כריתת ברית, יש אחדות מוח
רגל "האמר לרופא ש הסיפור הידוע על ר' אריה לוין

. יש כאב לשניהם, כיון שיש "כואבת לנו תישל אש
  אחדות מוחלטת. השנים נהפכים להיות אחד. 

מתוך כך נוכל להסביר את החילוק בין יצחק ובין 
אברהם, אך קודם לכן עלינו לנסות להבין מתי אירע 

סיפור זה מובא המאורע של אברהם ִעם אבימלך. 
ומר שהסיפורים בפרק כ', אך נראה שאי אפשר ל

דרם. כלומר, לפי סדר הפרקים אירוע זה אירעו כס
אירע לאחר המלחמה ִעם ארבעה המלכים שאברהם 
אבינו ניצחם והראה את גבורתו וגדולתו לכל 

שאברהם אבינו הולך  ייתכןהאומות. ואם כן, איך 
שרה את לך ולהסתיר מלגרר וצריך לפחד מאבי

מפחדות  הרי מדובר על אדם שכל האומות ?אשתו
שאירוע  ,נראה לומר! לכן להים"- ממנו, הוא "נשיא א

זה אירע קודם לכן, בראשית תקופתו בארץ ישראל. 
ויכול להיות עוד בתקופתו הראשונה בארץ ישראל. 

(ומבוסס על דברי סדר עולם רבה)  דהיינו, מובא ברש"י

אברהם אבינו היה בן שברית בין הבתרים אירע כש
שבעים שנה. עוד קודם פרשת "לך לך". ועל בסיס 

: "ומושב בני (יב, מ)זה מתבאר הפסוק בספר שמות 
ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע 
מאות שנה". המנין מתחיל מזמן ברית הבתרים, שאז 

  אברהם אבינו היה בן שבעים שנה.
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לנקוט  וכבר ידוע שדרכו של רש"י במקומות רבים
עדיין אך "אין מוקדם ומאוחר בתורה". בגישה ש

אפילו שאין הדברים כסדרם, מדוע  :עלינו לשאול
הקב"ה בחר לשים את הסיפור של אברהם ִעם 
אבימלך בפרק כ', ולא הביאו במקום הראוי והנכון 
לפי הסדר שאירעו הדברים? יש שחושבים שבשיטה 

שב כל זו של "אין מוקדם ומאוחר בתורה" אפשר ליי
  קושי וכל סתירה, אך אין כך הדברים. 

ונראה להסביר שהחילוק בין אברהם אבינו ליצחק 
. בברית המילהאבינו בנוגע לברית ִעם אבימלך נעוץ 

דהיינו, כשאברהם אבינו נימול וכרת ברית ִעם 
הקב"ה, אין מקום לכרות ברית ִעם אומה אחרת. 
אברהם אבינו כרת ברית ִעם אבימלך עוד קודם 
שנימול. אך, יצחק אבינו כבר היה נימול וכרת ברית 
ִעם הקב"ה, ולכן לא יכל לכרות ברית ִעם אבימלך. 

  כריתת ברית שייכת רק לאחד. 

כריתת הברית מגיעה לידי ביטוי והבנה בסיפור 
העקידה. משמעות הברית היא התמסרות מוחלטת 
לזולת. חשיבה רק על הזולת ודאגה כלפיו. בעקידת 

הם אבינו מוסר את כל כולו לקב"ה. הוא יצחק, אבר
-: "והא(בראשית כב, א)מוסר את עתידו לקב"ה. כתוב 

הניסיון לאברהם ולא  -  להים ניסה את אברהם"
ליצחק. הניסיון הגדול של אברהם הוא למסור את 
עתידו ואת כל עמלו. כל מה שרצה אברהם הוא זרע 
שימשיך את דרכו ויפיץ את דבר ה' בעולם. וכאן 

ב"ה מבקש ממנו לעקוד את בנו, זה שצריך הק
להמשיך את דרכו. כריתת הברית של היהודי ִעם 
הקב"ה היא המתמסרות מוחלטת לקב"ה. כשאנחנו 
מלים את ילדינו בכך אנחנו מבטאים את ההתמסרות 
המוחלטת שלנו לקב"ה, וחיבור מוחלט לקב"ה. 
הברית מילה הוא בדמיון לעקידת יצחק, שהאב הוא 

  בנו.  המוהל את

התורה בחרה להביא את הסיפור על הברית של  לכן
אברהם ִעם אבימלך בדיוק לפני עקידת יצחק, כדי 
לבאר לנו שכל עוד שלא היתה "עקידת יצחק", כל 
עוד שלא היתה את כריתת הברית היתה אפשרות 
לעשיית ברית ִעם אומה אחרת. יצחק אינו יכול 

  לכרות ברית, הברית שלנו רק ִעם הקב"ה. 

יבים ומחוכרתנו ברית ִעם הקב"ה, ש ,ועלינו להבין
בצורה מוחלטת. מוטל עלינו תמיד לחשוב מה אנחנו 
צריכים ויכולים לעשות לרצון ה'. כמו שאומרים 
בצבא יש אחד שהוא "ראש קטן" ויש אחד שהוא 
"ראש גדול". ה"ראש קטן" עושה רק ובדיוק מה 
שאומרים לו. אך, ה"ראש גדול" חושב מעבר למה 

כלפי שאומרים לו. כך גם צריכה להיות התנהגותנו 
הקב"ה. אל לנו לעבוד את ה' בצורה של "ראש קטן", 
לעשות רק מה שהוא מצוה אותנו. בדיוק כפי 
שכתוב בספר. אלא, עלינו להסתכל מעבר לכתוב, 

  להסתכל מהו רצון ה' ולעשות את רצונו. 

    

 !מהישיבהכולם  –ץ "ל והסמב", רב האוג', רב הנח)שריון( 401רב  – 162ות אוגדה נהכרם ברבנציג 
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  יוחאי רפאל שריקי
  

  הקדמהא. 

בעלון "אשכולות" של פרשת "ויצא" בשנה שעברה 
(תשע"ו) התפרסם מאמר מסוים בנושא יעקב ועשו, 
שבלשון המעטה אינו הולך בדרך המקובלת של 
הבנת הנושא. היות שמן הסתם אין דרך בני אדם 
לזכור דברים שנכתבו לפני כל כך הרבה זמן, אגיד 

  :1בקיצור מה טוען שם הכותב

שבאמת בפשטי המקראות אין שום הוא רוצה לומר, 
הוכחה לא לרשעותו של עשו הרשע, ולא למעשיו 
הרעים. אפשר, לדעתו, לפרש ואף לנקוט, שעשו 
עצמו היה אדם צדיק וראוי לברכה. ולא ניתן להוכיח 
מן התנ"ך, לפי דבריו, אלא שזרעו בני עשו אכן היו 

  אבל זו אינה אשמתו של ה"סבא". -רשעים 

מאריכים  2במדרשיהם ודבריהם אם כן, למה חז"ל
ומרחיבים לספר בגנותו של עשו? על זה יש לכותב 
תשובה מקורית. ועדיין שמור עמי ציטוט של דבריו. 

  נביא אותם כלשונם: 

"חז"ל ראו שמעשו יצאה מלכות אדום, מלכות 

רומי. מלכות אדום הינה מלכות רשעה המהווה 

"קונטרה" לעם ישראל, וכמאמר הגמרא במגילה 

"קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו ו.) (

שתיהן אל תאמן, ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה 

קסרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה 

קיסרי תאמן". בשביל לחזק את ההשואה בין 

אדום מלכות הרשעה לבין ישראל מלכות הצדק, 

                                                           

הערה חשובה: אין לי כווה לפגוע חס ושלום בכבודו  1
של הכותב או של אדם אחר. לא מדובר כאן על עיין 
אישי, ובכלל, כאשר מבהירים ושאים כאלה אין 

  לפות לסכסוכים אישיים. 
מדרש רבה פרשה סג וסה לאורכן, גמרא  :למשל 2

 בבא בתרא טז ע"ב, ועוד.

[כאן יש לשים תמרור עצוריצרו חז"ל מיתוס 
3

מילים  -

רים על חז"ל. יתכן שגם הכותב עצמו יבין כאלה לא אומ

שהוא הרחיק לכת בביטוי כזה. אנו יהודים מאמינים ולא 

סטודנטים למקרא באוניברסיטת ברלין. ואולי זו דוגמא 

טובה למה שקורה, ולאן עלולים לגלוש, כאשר לומדים 

סביב אבי  בצורה לא נכונה, אפילו אם בכוונה נקיה]

הודית, עשיו מול אדום בהשואה לאבי האומה הי

(המרכאות לא יעקב. במילים אחרות, עשיו "הפך" 

להיות עשיו הרשע לא בגלל מעשיו אלא  במקור)

  בגלל מעשי זרעו".

ומוסיף הכותב ומביא "ראיה" לדבריו, בדמות טיטוס, 
שבמקורות רומאיים (!) מופיע שהיה מלך טוב, 
וחז"ל, כביכול "השחירו את פניו" כי החריב את בית 

  .4נו. זו תמצית דבריומקדש

בדרך כלל אין הדבר מפריע לי כל כך אם כותבים 
דברים מחודשים, ואפילו אם אינם כפירוש שפירשו 
חז"ל במדרשיהם, אך כיוון שהנושא הפעם נוגע 
לאופן העקרוני בו צריך או לא צריך ללמוד בכל 
התנ"ך כולו (ולמעשה, גם לאופן תפיסת העולם 

אה לי נכון לכתוב כמה דברי הראויה לנו לפי חז"ל) נר
תגובה, למען יראו הקוראים ובעזרת ה' יבינו ויבחרו 

  מה הדרך הראויה.

  

  

                                                           

זו כמובן הערה שלי, אך מפי שכאן הדברים  3
מזעזעים במיוחד לשומע, לא יכולתי להמע 

 מלהביאה.
למאמר המלא עיין שם, וכמו כן מופיעות שם,  4

ובגליוות של השבתות שאחרי כן, תגובות ותגובות 
גד למאמר זה ש"עשה רעש". וכאן לא באתי לדון 

  במה שהם דו אז, אלא מצד אחר.
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  תשובה מקומית על הדבריםב. 

ראשית כל נשיב, במחילה, על דברי הכותב במקורם 
כי מפני שהוא הראה פנים כאילו דבריו הם העיקר,  -

אותם כאן כדי לצאת מזה גם  חשוב לי לפרוך
  לנושאים נוספים.

ראשית, יש להעיר שבדברי חז"ל מצויות גם 
[עיין התייחסויות שונות, וחיוביות, למלכות רומי 

, בדברי רבי יהודה, וכן במדרש (לג ע"ב)למשל בגמרא שבת 
על הפסוק "והנה טוב מאד", וכן בגמרא (ט, יג) בראשית רבה 

ולא מצאנו מילה  -  וס ורבי]עבודה זרה יא. על אנטונינ
[חוץ ממה שאמרו על כיבוד אחת טובה על עשו עצמו 

אב שלו, שאינו קשור כלל להתרשמות ממנו כרשע גמור, 

. אם כן, ולא לנקודות הטובות שמנו חז"ל על רומי]
לשיטתו הם "הגזימו" כשעשו את ה"מודל" יותר 

  גרוע מה"מקור".

יטוס כי מלבד זאת, הוא טוען שחז"ל "נטפלו" לט
החריב את בית המקדש השני. אבל אם כן, למה על 
נבוזראדן ששרף את הבית הראשון והרג רבבות 

לא "השחירו" אלא (גיטין נז ע"ב) רבות מישראל 
(שם) "הלבינו" והודיעו לנו שהרהר תשובה והתגייר? 

וכי הם רוצים שנזדהה עם האיש שעשה דברים  -
  כאלו?

  ג. ראיות מן הפשט

ם על עשו עצמו מוכח, ומן הפשט, אבל באמת ג
שלא כדברי הכותב כלל. ראשית, שהרי הכתוב מעיד 

"ויבז עשו את הבכרה". ופסוק זה כתוב  (כה, לד)עליו 
שכבר אכל ושתה, ונרגע, ובכל זאת המשיך  אחרי

לבזות את הבכורה. ואם הכותב רוצה לפרש פסוק זה 
בכוונה אחרת (ביקורת על יעקב? למה?) הרי שהוא 
זה שדוחק את הפשט לטובת פירוש דחוק, ולא 

  להפך.

ועוד, שלקח שתי נשים רשעות, "ותהיינה מרת רוח 
שאדם  . וכי יעלה על הדעת(כו, לה)ליצחק ולרבקה" 

המוחזק לרב וגדול בתורה, או לצדיק, יתחתן עם 
אפילו אחרי  ולא יגרש אותןשתי רשעות כאלה, 

שראה שכך הן עושות לאביו ואמו (כיבוד אב! ובפרט 
אם נקבל את פירוש רש"י בפס' טו, שהוא עצמו ידע 
מה היו נשיו), ואפילו כשכבר הואיל בטובו לקחת 

מעיד עליו  ממשיך לקיימן! והכתוב - אשה אחרת 
בפירוש: "וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק 

-(כח, חלו לאשה"  על נשיו אביו... ויקח את מחלת...

  ט)

: (לקמן לב, יב)מלבד זאת, יעקב בתפילתו מעיד עליו 
וכי  -"פן יבוא והכני אם על בנים"כי ירא אנכי אתו 

אדם שחשוד לעשות דבר כזה, להרוג בדם קר נשים 
יכול להיות צדיק?! [ואין לדחות שיעקב סתם וילדים, 

מגזים, שהרי הכתוב פירט את תפילתו, משמע 
שהיה לו באמת יסוד לחשוש מזה. ועוד, הרי הכותב 

וכי צדיק  -עצמו מודה, ובצדק, שיעקב צדיק גמור
כזה יאמר דברי גוזמא סתם, ועוד בעמדו בתפילה 

  לפני הקב"ה?] 

מראיות  יתרה מכל זאת, הכותב ביקש להתחמק
פסוקי הנביאים (במלאכי, עובדיה ועוד) בכך שטען 
שבעצם כל הביקורת מופנית כלפי זרעו של עשו, 

  אדום, ולא על עצמו, כי הוא היה צדיק.

והתמיהה זועקת לשמים: וכי על שם אדם צדיק ראוי 
לתנ"ך לקרוא עם רשע כזה? האם יעלה על הדעת 

ו שהתנ"ך היה קורא לעם רשע בשם "בני משה" א
שבני  (נדרים לא ע"א)משהו כזה? אדרבה, הרי ידוע 

עשו וישמעאל אינם נקראים "זרע אברהם" [ושם זה 
לא משל ולא דוגמה, יש לזה משמעות הלכתית!] 
לכן, אם נקראים הרשעים על שם עשו, הרי שהוא 
אבי אבות הטומאה, וכלשון חכמים במקום אחר 

"מכאן שתולין את הקלקלה  (בתרא קט ע"ב)
  .(ועיין גם יומא עא ע"ב)לקל", ולא במתוקן במקו

ועוד ניתן לחדד דבר זה לפי דברי הכותב בעצמו. 
  כזכור, הוא כתב:

מלכות אדום הינה מלכות רשעה המהווה 

"קונטרה" לעם ישראל, וכמאמר הגמרא במגילה 

קסרי וירושלים, אם יאמר לך אדם חרבו (ו.) 

שתיהן אל תאמן, ישבו שתיהן אל תאמן, חרבה 

סרי וישבה ירושלים, חרבה ירושלים וישבה ק

  קיסרי תאמן. 

ועל זה בדיוק טענתנו, שהרי את גוף הדבר הזה 
שקיסרי (כינוי לרומא) וירושלים הם "קונטרה" למדו 

המדבר  -"ולאם מלאם יאמץ" (כה, כג) שם מהפסוק 
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. אם כן, אם אמרת שניתן על עשו ויעקב עצמם
 -יגוד מוחלט ללמוד מזה על רומא וירושלים שהן נ

ודאי שעל נושאי הפסוק במקורו, יעקב ועשו, ניתן 

. ואם עשו הוא "קונטרה" ליעקב ללמוד כך מכל שכן
ויעקב הרי הוא תכלית הטוב, "הבחיר שבאבות", אז  -

    הרי שעשו הוא תכלית הרע.

  הוא רע! -אויבו של הטוב ד. 

, לנקודה שבגללה אני כותב וכאן אני מגיע לעיקר
את כל המאמר הזה. אחרי שסיימנו לדבר על עשו, 

עשו אינו דוגמה בודדת, וחז"ל  -יש להרחיב ולהדגיש 
אפילו לא לאור כל  -לא "נטפלו" אליו באופן מיוחד 

זו בבירור אלא  -הראיות שהבאנו (מהפשט כמובן) 

ויסוד הגישה  גישה כללית של חז"ל בכל התנ"ך כולו.
ו: אם מישהו מסוים הוא טוב, ומישהו אחר הוא הז

  שאותו אויב הוא רע. בהכרחאויב שלו, 

בדורנו, תחום זה התקלקל מאוד. אנשים חושבים 
(ואולי יש כאן השפעות זרות, ואפילו השפעות 

שיכול להיות מצב בו דבר אחד הוא טוב,  5נוצריות),
וגם היפוכו טוב. אולי זה נובע מהגישה 

ארורה, של (הפסוק המומצא) "איש הפלורליסטית ה
דבר כזה לא באמונתו יחיה" ו"כל אחד והאמת שלו". 

שהרי אם אחד הוא טוב (בעיני  -  יתכן לשיטת חז"ל
ה') לא יתכן שהיפוכו של הטוב בעיני ה' יהיה גם הוא 

, (יומא סט ע"ב)שהרי חותמו של הקב"ה אמת  - טוב
  .והיפוכה של האמת הוא שקר

ך אפילו להוכיח כזה דבר, אך מכל איני יודע אם צרי
 (שבת קמט ע"ב)מקום נביא ראיה, שהרי הגמרא 

(משלי יז, גם ענוש לצדיק לא טוב " (עיין שם)אומרת 

", הרי שאי אפשר שיהיה אלא רע 'לא טוב'אין  -  כו)
  הדבר "באמצע".

ולכן, ומסיבה זו בלבד, חז"ל "נטפלים" לאנשים 
שלהם. ניקח שונים המופיעים בתנ"ך או במסורת 

לדוגמה את אחד מגדולי "מושחרי הפנים". המעיין 
יראה, לכאורה,  כד)-(במדבר כבבתורה בפרשת בלק 

שבלעם הרשע הינו איש חכם, מנהיג, ובעל תכונות 
                                                           

בכותב הזה עצמו שהושפע מדברים כאלו,  איי חושד 5
אך מכל מקום היות שאי מדבר על התופעה אמרתי 

 כך.

טובות, שאף זכה לנבואה מאת ה'. הוא אפילו נראה 
כטיפוס "מוסרי" ו"עניו" שהרי כאשר בלק שואל 

אלי האמנם לא אוכל  "למה לא הלכת(כב, לז) אותו 
: (שם פס' לח)כבדך"? עונה לו בלעם "בתמימות" 

"הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר 
איזה איש טוב!  -להים בפי אתו אדבר"- אשר ישים א

"יודע  (כד, טז)ואפילו "זיכה" אותו הכתוב בתואר 
  דעת עליון".

והנה הפותח את מדרשי חז"ל נבעת ממש מתיאור 
רע, שיש בו את כל המידות הרעות והוא האיש ה

ובא על בהמתו  (אבות ה, יט)"רבן" של יורדי גיהנם 
, ועוד כאלה (סנהדרין קה ע"ב, ועוד)באופן קבוע 

תיאורים. וגם את "פסוק המעלה" שלו לקחו לו שם: 
"השתא דעת בהמתו לא הוה ידע, דעת עליון הוה 

דאמרי ליה: מאי טעמא  -ידע? מאי דעת בהמתו? 
 -אמר להו: שדאי להו ברטיבא.  -לא רכבת סוסיא? 

לטעינא בעלמא. אשר  - אמרה ליה הלא אנכי אתנך, 
מעודך עד היום הזה  -אקראי בעלמא.  -רכבת עלי 

ולא עוד אלא שאני עושה [לך] מעשה אישות 
בלילה, כתיב הכא ההסכן הסכנתי, וכתיב התם ותהי 

ודע שהיה י -לו סכנת. אלא מאי וידע דעת עליון 
לכוון אותה שעה שהקדוש ברוך הוא כועס בה". ולא 
נחה דעתם עד שמנו אותו בין אלו שאין להם חלק 

(שם קו . ולסיום הוסיפו (שם במשנה צ ע"א)לעוה"ב 

שכל זה רק "טעימה" וכל מה שאתה יכול  ע"ב)
  לדרוש בו לגנאי דרוש.

מפני מה חז"ל "הוציאו חוזה" על  -ולכאורה תמוה 
עשה להם? או מה כתוב בפשוטי  בלעם? מה הוא

  המקראות שגרם ליחס זה?

בפשט לא מצאנו אלא פרט אחד (ליתר דיוק שנים 
, וניסה שנא את ישראלבלעם  -שהם אותו ענין) 

להחטיא אותם או לקלל אותם כדי ח"ו לאבדן מן 
אם יש איש כזה, שכל כך  - הארץ. וזה לבד מספיק 

שהוא מושחת ורקוב  בהכרח -שונא את ישראל 
בתכלית. ואדרבה, כל המרבה לדרוש בגנותו הרי זה 

כאן שאין הכוונה חלילה  ,[העירוני שחשוב להדגישמשובח 

שאפשר "להמציא" כל מה שנרצה על אנשים כאלו. גם הם 
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. וגם עליהם 6עושים לפעמים דברים די טובים, גם אם בטעות
מושחתים, אסור לשקר בדרך כלל. אך הכוונה, שהיות שהם 

כנראה שבאמת את רוב מעשיהם יש לפרש לרע, ועל כן אנו 

             .]7מוזמנים לחפש כי נמצא לא מעט אחר עיון

וכיוצא בזה עוד אנשים המופיעים ברשימה שם 
(סנהדרין צ ע"א במי שאין להם חלק)

למשל גיחזי.  - 8
בתנ"ך לא כתובה כמעט מילה על מה שעשה, חוץ 

(מל"ב פרק ו של אלישע רבו מזה שהפר את שבועת

. וחז"ל דורשים בו מספר דברים, ומהם גם (ברמז) ה)
. ושוב, מה (ברכות י ע"ב)שהיה חשוד על הניאוף 

 -"רצו" ממנו? אלא שאם אלישע הרחיק אותו מעליו 
חייב להיות שהוא רע (או לפחות באותו שלב היה 

  רע), כי אחרת אי אפשר שאלישע היה מגיב כך.

וכן  -והיסוד שעל פיו התנהלו חז"ל  זהו העיקרון
בבואנו ללמוד כל נושא, בין בתנ"ך  -עלינו להתנהל 

  בין במחשבת ישראל.

                                                           

וגם בחז"ל עצמם מצאו ש"צייו לשבח" אם רשע  6
עשה משהו טוב, כך למשל כיבוד האב של עשיו (ב"ר 
סה, טז), קימתו של עגלון לכבוד ה' (רות רבה ב, ט) 

  ועוד.
  , אבות א, ו.ועיין גם לרמב"ם בפירוש המשה 7
צריך להדגיש, שכאן אמרו בגמרא שם שאדרבה, אין  8

לדרוש בגותם כל כך, כי יש אומרים שיש להם תקה 

ואתם חברינו היקרים, אין איש בעולם שיודע יותר 
טוב איך נראים אויבינו, וכמה הם אויבים אותנו, יותר 
מכם. ובתקופה הזו יש, לצערנו, כל מיני גורמים 

אולי אנחנו טועים?  - שמנסים ליטוע בלבול וספק 
בעצם בסדר, ויש להם "נראטיב" לגיטימי  9אולי הם

  משלהם?

לכן, זכרו זאת: אין צורך בהוכחות מעמיקות מדי, 
אתם יודעים ככולנו, שעם  -ואין צורך גם בפלפולים 

תכלית ורוצה לעבוד את ישראל הוא עם נפלא, טוב ב
הוא רע,  -ה' באמת. אם יש מי שאויב לעם כזה 

בתכלית הרוע, ואין מקום להתבלבל וללמד עליו 
  זכות.

 -וכן אבחר לסיימו  -בחרתי לפתוח את המאמר הזה 
בפסוקים מספר משלי וקהלת: "וארח צדיקים כאור 
נגה הולך ואור עד נכון היום. דרך רשעים כאפלה לא 

. "וראיתי אני שיש יט)-(משלי ד, יחכשלו" ידעו במה י
יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך" 

  .(קהלת ב, יג)

                                                                                                    

לעוה"ב. ואו לא הבאו כאן דוגמה זו אלא רק 
 להמחיש.

חשוב להדגיש שהכווה דווקא למחבלים ולאלו  9
שביצעו או רוצים לבצע פעולות איבה גדו, ולא לכל 

 אדם.

    

  

  ציון סופר- בן
  

  

  לחיילנו היקרים
  ה' ישמור צאתכם ובואכם

  מעתה ועד עולם

  

  ֵאיְך ָנְפלוּ ִגּבֹוִרים, ּתֹוך ִמְלָחָמה ֲארוָּרה.
  ָלָמה ָדצוּ צֹוְרִרים, ַעל ֲעִניָּה ֹסֲעָרה.

ח ַהּתֹוָרה  ח ְטהֹוִרים, ֵהן ַעל ִמְזּבַ ּכַ ׁשְ   -ַאל ָנא ּתִ
ָרה.ֵאת  ּפָ ן ִמיָתָתם ּכַ ָמָתם מֹוְסִרים, ּתֶ   ִנׁשְ

ָרה. לֹ"א ְחֵכם ֲחֵבִרים, ֵאת ְגבוָּרְתֵכם ְנַסּפְ ּכָ   ִנׁשְ

ֵכם ְצרוָּרה. ִהי ַנְפׁשֶ ִרים, ּתְ יִקים ִויׁשָ ין ַצּדִ   ּבֵ

  מוקדש לזכרון עולם 

  ל"א גיבורי ישיבתנו הקדושה

  קדושי עליון

  החרותים על קיר המזרח

  של בית מדרשנו

  כמו על קירות לבנו
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בספר שמואל ב פרק כ"ג, מסופר על גיבורי דוד. 

תחילה מספר הנביא על שלשת ראשי הגיבורים 

אשר לדוד, לאחר מכן על גבורת אבישי בן צרויה 

 ובניהו בן יהוידע, ולבסוף מונה הנביא את שמותיהם

לט)-(פס' כד 1אנשים שהיו מגיבורי דוד 31של 
. וכולם 2

  ).3יחד שלושים ושבעה איש (כולל יואב שר הצבא

ספר לנו הנביא את ויש מקום לתת טעם לכך שְמ 

חמשת  שמותיהם של כל אותם הגיבורים. בשלמא

מתוארת גבורתם ומעשיהם הנפלאים  –הראשונים 

שמהם אנו יכולים ללמוד גבורה מה היא. אך ל"א 

הגיבורים שברשימה בסוף הפרק מנויים בזה אחר זה 

מבלי סיפורים על פעלם, וא"כ ראוי להבין מה ראה 

  הנביא למנותם בשמותם למקומותם.

אם נשים לב לשמותיהם של הגיבור הראשון 

רשימה, נבחין שהם מוכרים לנו מסיפורי והאחרון ב

ספר שמואל (בשונה משאר הגיבורים שאינם 

מוכרים לנו בשמותם). "עשהאל אחי יואב" הוא 

  הראשון, ו"אוריה החתי" האחרון.

                                                           

1  אמר בספר דברי הימים א (יא, כו) בתחילת כך
אותה הרשימה: "וגיבורי החיילים...". ועיין לקמן 
בהבדלים שבין הרשימה בשמואל ב לרשימה בדברי 

  הימים א.
בפסוק שלפי רשימת הגיבורים (פס' כג) אמר על  2

כבד, ואל השלשה לא  שלושיםביהו בן יהוידע "מן ה
בא", וכן בתחילת הרשימה אמר (פס' כד) "עשהאל 

...". משמע שצריכים להיות שלושיםאחי יואב ב
שלושים גיבורים ברשימה (וכן בדה"א יא, כה. וע"ש 
פס' מב וצ"ע), אך בפרטן אתה מוצא ל"א. רש"י פירש 
ע"פ תרגום יותן ש"שלשים" הייו "גבריא". מצודת 

האל הוזכר יחד עם השלושים אך לא דוד פירש שעש
מה יחד אתם, כי היה קצת חשוב מהם, ולכן יש 

  שלושים חוץ ממו. ועיין מלבי"ם.
או דוד המלך בעצמו שהיה ראשון לגיבורים. ועיין  3

רש"י ומצודת דוד ומלבי"ם שפירשו כל אחד בדרך 
 שוה את מיין הגיבורים.

והנה, בשתיים ממלחמותיו של דוד מסופר בנביא 

שנפלו מאנשי דוד. הראשונה היא הקרב שניטש בין 

בן נר לבין אנשי דוד אנשי איש בושת בראשות אבנר 

בראשות יואב בן צרויה. בקרב זה נהרג עשהאל ע"י 

אבנר, ומלבדו נפלו עוד תשעה עשר לוחמים מאנשי 

. המלחמה השניה היא המלחמה ברבת (ש"ב ב, ל)דוד 

עמון, בה נאמר "ויפול מן העם מעבדי דוד, וימת גם 

  .(ש"ב יא, יז)אוריה החתי" 

הגיבורים הם  אם כך, הראשון והאחרון שברשימת

חללי מלחמותיו של דוד. עשהאל הראשון (שיתכן 

שגם הוא מת ראשון באותו הקרב עם אבנר, וא"כ 

הוא החלל הראשון בחיילי בית דוד), ואוריה החתי 

האחרון (והוא מן הסתם מת אחרון במלחמה עם 

עמון, שהרי יואב קרב את החיילים לחומה כדי 

אוריה  שימות אוריה כפקודת דוד, וברגע שמת

הרחיק יואב את החיילים מהחומה וא"כ אוריה היה 

  החלל האחרון בצבא דוד).

שברשימה  מכאן לא רחוק לומר שהתואר "גיבורים"

, אנשים חזקים, 'ילגיבורי ח'זו איננו רק במובן של 

, אנשים שמסרו את 'אנשים אמיצים'אלא במובן של 

נפשם להצלת עם ישראל. זוהי בעצם רשימת 

לו במלחמותיו של דוד מול אויביו, אלה החללים שנפ

הם ה"גיבורים" האמיתיים. מתוך שלושים ואחד 

גיבורי ישראל אלו, נפלו עשרים (ובתוכם עשהאל) 

במלחמה הראשונה, מלחמת האחים שנטשה מול 

בית שאול, ואחד עשר נוספים (ובהם אוריה) נפלו 

  .5 4במלחמה מול בני עמון

                                                           

ים ששה עשר מז) מוזכר-בספר דברי הימים א (יא, כו 4
גיבורים וספים לאחר אוריה החתי [מלבד זאת 
הושמט שמו של "אליקא החרודי" (ש"ב כג, כה) ווסף 

"חפר המכרתי"  –שם חדש במקום אחר ברשימה 
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" הכה י החושתיסבכאמנם בש"ב פרק כ"א מוזכר ש"

" הכה אלחנן בית הלחמיאת סף (מ"ילידי הרפה"), ו"

 31את גלית הגיתי, ושניהם מוזכרים ברשימת 

"אלחנן בן דודו בית לחם", ו"מבוני  –הגיבורים 

החושתי" (שבספר דברי הימים א יא, כט נקרא 

"סבכי החושתי"), ולכאורה הם היו האחרונים שנפלו 

וא"כ היו צריכים  (שהרי הוזכרו רק בפרק כ"א),

  להיות האחרונים ברשימה, לאחר אוריה החיתי?

אך נראה, שבאמת אין אלו אותם אנשים שמוזכרים 

ברשימת הגיבורים. אלחנן שהרג את גלית הוא 

, ואילו ברשימת (ש"ב כא, יט)"אלחנן בן יערי אורגים" 

הגיבורים מוזכר "אלחנן בן דודו" (היינו בן דודו של 

לפניו, כלומר שהיה בנו של אחד עשהאל שהוזכר 

מאחי צרויה, ולא של "יערי אורגים", או שהיה 

. כמו כן, סבכי החושתי הוא 6עשהאל בנו של "דודו")

                                                                                                    

(דה"א יא, לו). כמו כן יש הרבה שיויי לשון בין שמות 
הגיבורים בש"ב ובין שמותיהם בדה"א]. ולאור 

ללי מערכות מלכות הביאור ה"ל שהגיבורים הם ח
דוד, יש מקום לכמה השערות אפשריות בדבר תוספת 
ששה עשר הגיבורים בדברי הימים [והשיויים 

  הוספים בין שתי הרשימות].
לפי ביאורו אפשר אולי לפרש את הפס' הפותח את  5

פרק כד "ויוסף אף ה' לחרות בישראל ויסת את דוד 
תמהו בהם לאמר לך מה את ישראל ואת יהודה". ו

המפרשים על מה ולמה "הוסיף" אף ה' לחרות בהם, 
ואיזה חרון אף היה קודם לכן. והה כתב  רבי אברהם 

 51בן הרמב"ם בספר המספיק לעובדי ה' (עמ' 
בהוצאת פלדהיים תשס"ח), שלא שייך לפיו יתברך 
כעס ולא חרון אף, ובכל מקום שכתב ביטוי כזה יש 

אצל ב"א לפרשו שהקב"ה עשה מעשה המתפרש 
כביטוי של כעס. א"כ יתכן שלאחר שהוזכרו חללי 
ישראל, שפילתם יש בה ביטוי של חרון אף על ישראל 
(שאם היו עושים רצוו של מקום לא היה ופל עד 
אחד), כותב הביא שהוסיף אף ה' לחרות בישראל, 
שהיה ביטוי וסף של חרון אף במגפה כתוצאה 

  מספירת עם ישראל.
"אלחן בן יערי אורגים" פירש רש"י אגב, לגבי  6

שהכווה לדוד המלך עצמו, שהרי הוא זה שהרג את 
גלית, וקרא "יערי אורגים" כי משפחתו היו אורגים 

לא בהכרח מבוני החושתי, והשינוי בשמו מעיד על 

כך, אף שבספר ד"ה הוזכר בשם סבכי (ועיין בהערה 

  באופן אחר).

ביא על כל פנים, לפי הביאור הנ"ל נמצא, שהנ

שמואל המפרט את שמות ל"א הגיבורים אשר לדוד, 

להים, -מציב בזה יד ושם, זכרון עולם בספר נביא הא

לאותם הנופלים למען תקומת מלכות בית דוד והגנה 

. ללמדך מה גדולה 7על עם ישראל מפני אויביו

מעלתם של חיילנו המוסרים נפשם על הגנת עמנו 

  להינו.-וערי א

נחלת אבותינו, ולהגן בגופנו אשרינו שזכינו לשוב ל

 על עם ישראל וארצו.
                                                                                                    

פרוכת למקדש. לפי זה ברור שאלחן זה איו אלחן 
המוזכר בגיבורים, שהרי לא יתכן שדוד המלך עצמו 

הייו בן הוא אחד מגבורי דוד. ועוד, שאם "בן דודו" 
דודו של עשהאל, כלומר בו של אחי צרויה, א"כ 
מדובר באחייו של דוד (ואולי בו), שהרי צרויה היתה 

  אחותו של דוד.
והשתא דאתין להכי, שאלחן שהרג את גלית הוא 
דוד, א"כ מצא שאף שמעשה זה מתואר בפרק כ"א, 
הוא קרה באמת כבר הרבה לפי כן (למרות שכתוב 

ד מלחמה... ויהי אחרי כן ותהי עוד שם "ותהי עו
מלחמה..." וכן הלאה), ומעתה אפשר לומר שסבכי 
החושתי, שהרג את "סף אשר בילידי הרפה", הוא 
הוא מבוי החושתי שבל"א הגיבורים, והריגת סף 
היתה הרבה לפי כן (ובאמת הרג מבוי, הוא סבכי, 
לפי אוריה החיתי), והביא בפרק כ"א מקבץ את כל 

פורי המלחמות בפלשתים והריגת בי הרפה למקום סי
אחד [וכן יש לומר על יהותן בן שמעה אחי דוד שהרג 

כא) שהוא "(בי ישן) -את איש מדון (ש"ב כא, כ
לג), המוזכר -יהותן: שמה ההררי" (ש"ב כג, לב

  בדה"א (יא, לד) כ"יותן בן שגה ההררי"].
במלחמת ועל פי דרכו למדו, שלא רק חייל הופל  7

הגה ממש ראוי לזכרון לגודל מעלתו, אלא גם בשי 
מלחמה במורדים מקרב עם  –סוגי מלחמות וספים 

ישראל המערערים על המלוכה (כמלחמת דוד באיש 
בושת), ומלחמת כיבוש למטרת הרתעה או הרחבת 

שהיה  –גבולות השליטה (כמלחמת דוד ברבת עמון) 
מלחמת הגה. מקום לומר שאין להם חשיבות גדולה כ

ואולי יש פק"מ בזה להגדרת מלחמת מצוה (וכן יתכן 
שיש ללמוד מאוריה שלא רצה ללכת לביתו באמצע 

  המלחמה לעין דין חתן מחדרו וכלה מחופתה).



 

10  

   !המבקרר את הּכ 

�  :íòôäåáø"è ïúðåäé ïåîãî ,íçåì ãåãâá áåøç ,øéôë.  

• éëä áäåà àáöá: úà íéðîæä ìëù ú÷ìçî ùéðééá 

ãçéá !!íéìåòùëå éîéá éùéîç ìò à) 'äæùë óåñôåñ 

..äøå÷(� . 

• :àáöá úãîìù ç÷ì øáã ïåùàø óåñá ìëä øáåò ,øáã 

éðù íà úîàá äöøú ãéîú àöîú úà ïîæä ãåîìì. 

• :÷"øåî  äæéà áçåñ ãçà ìë äîçìî òåáùá30-40% 

 (ìîñ øù÷ øåúá) éðà ÷øå ,'åëå ãåéö ìù óåâ ì÷ùî

 äæéà áçåñ30  íäùë ..éìù ìîñìå éì ìëåà ìù åìé÷

 äúåùå íéöåöîç ìëåà éðà ìæøá íéáçåñXL... 

• øñî :äîåàì ïéà ìò àáöä ìáà òâòâúî äáéùéì! 

• :íç ù"ã íéøåäì ,úååöì øåñîä äáéùéá ,øáçì'ä ðùåøàù äáéùéá ....øåòéùì à 'ãåòù 

àì åðøëä øðáàìå ÷éãöä )øåòéù á ('àìù ÷éñôî úåéäì øù÷á �. 
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, ם"הרמי בבתי ההורים התארחו שבת בליל'. א שיעור תלמידי הורי בישיבה התארחו וירא' פר ק"בש

 סגן עם ייחודי לטיש שעה באותה זכו הבחורים. במיוחד מרומם שבת לעונג, קראוס והרב לוי הרב

 מנחה תפילת ולאחר בבוקר בשבת להורים שיעור העביר א"שליט י"רה � א"שליט סרף הרב י"רה

 מפי לשיחה האימהות התכנסו במקביל. שלישית סעודה עד בצוותא ללימוד והבנים האבות ישבו

 מרכזיות על דרעווין רעווא בעת בשיחה א"שליט פרידמן הרב י"רה סגן חתם השבת את � יוסט הרב

 סרף הרב י"רה סגני שני �ם והבחורי המשפחות של גדולה רוח התרוממות מתוך, העם בחיי הישיבה

 לאתר עלו השיעורים - למעוניינים. בישיבה הכללי השיעור מגידי לסבב נכנסו א"שליט פרידמן והרב

 כשבועיים לפני � משותפת לתמונה' ב שיעור בי"מלש התאספו, השנה ה"אי גיוסם לקראת � הישיבה

 השעה אתגרי" בנושא שיחה ומסר, אל-בית י"רה, א"שליט מלמד ברוך זלמן הרב בישיבה התארח

שים "ה שבת השבו"ק פרשת וישלח תיערך בישיבה בע"שב � "אבינו אברהם של אמונתו למול

יסיים ראש בת זו שב � של ר' צוריאל שושן האגדי !)כן, הוא חזר(הראשונה בשנה זו, בניצוחו 

  !ט"לאוי המערכת שלוחהברכת  !א את תלמוד בבלי לרגל יום הולדתו"הישיבה הרב גרינברג שליט

  
  

 רצועת גדר על בשמירה רבים מאמצים אחרי � ח"ביסלמ של התג מסע את סיימו כים"המ קורס צוערי

 הערכה מכתבי עם שהגיעה בתרומה. שבבסיס הפחיות למכונות כרטיסים של בתרומה כפיר לוחמי זכו, עזה

 קורס צוערי גם הגיעו אליו, המפקדים עם מחלקתי לערב ה'החבר נפגשו וירא ש"במוצ � ל"מחו ותודה

), במרחשון ט"כ( רביעי ליום אור', הסיגד חג' התקדש עם � חלמיש ואברהם נפש שילה הטריים כים"מ

 ולמחרת  � ו"הי דצקובסקי מרדכי ח"הבה של בליוויו הכפירניקים אצל חיזוק לשיחת קראוס הרב הגיע

�)-... ;הלב את וגם הכיס את גם להם יפתח ה"שבעז, כסלו ח"ר את פלוגה בערב חגגו   בהצלחה לכולם!!  
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