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 יה הסלקטיביתעל הרא  
 שיחה על פרשת ויחי

 
אני לא רוצה לדבר על הפרשה אלא על ההפטרה אבל פרשת השבוע היא פרשת ויחי, 

 שלה.

דוד מתחיל עם המצווה בהפטרה אנחנו קוראים על צוואתו של המלך דוד לבנו שלמה. 

 ללכת בדרכי ה' ולשמור את תורתו וחוקותיו:

ַמְרתָׁ ֶאת ְשֶמֶרת יְ -ְושָׁ ְצו מ  יו מ  ְשֹמר ֻחֹקתָׁ יו ל  כָׁ ְדרָׁ ֶלֶכת ב  ה ֱאֹלֶהיָך לָׁ יו ְוֵעְדו הוָׁ טָׁ ְשפָׁ יו ּומ  יו ֹתָׁ ֹתָׁ

ל יל ֵאת כָׁ תּוב ְבתֹוַרת ֹמֶשה ְלַמַען ַתְשכ  ל-ַככָׁ ם.-ֲאֶשר ַתֲעֶשה ְוֵאת כָׁ ְפֶנה שָׁ )מלכים א,  ֲאֶשר ת 

 ב, ג(

  ם שעשו רעה עם דוד והוא נוטר להם טינה:שעניינם נקמה באנשיאחרי כן באים דברים 

ַדְעתָׁ ֵאת ֲאֶשר ה יָׁ י יֹוָאב ֶבן-ְוַגם ַאתָׁ ה ל  שָׁ ְשֵני-עָׁ ה ל  שָׁ ֵאל -ְצרּויָׁה ֲאֶשר עָׁ ְשרָׁ ְבאֹות י  ֵרי צ  שָׁ

א ֶבן-ְלַאְבֵנר ֶבן שָׁ ֵתן-ֶיֶתר ַוַיַהְרֵגם ַויֶָׁשם ְדֵמי-ֵנר ְוַלֲעמָׁ ֹלם ַוי  ה ְבשָׁ מָׁ ְלחָׁ תֹו  מ  ה ַבֲחֹגרָׁ מָׁ ְלחָׁ ְדֵמי מ 

יו. יו ּוְבַנֲעלֹו ֲאֶשר ְבַרְגלָׁ ְתנָׁ  ֲאֶשר ְבמָׁ

ֶתָך ְוֹלא ְכמָׁ יתָׁ ְכחָׁ ש  ֹלם ְשֹאל.-ְועָׁ תֹו ְבשָׁ  ו(-)שם, ה תֹוֵרד ֵשיבָׁ

 ואחרי עוד פסוק

י ֶבן ְמע  ְמָך ש  ֵנה ע  א ֶבן-ְוה  י ְק -ֵגרָׁ ְלַלנ  ים ְוהּוא ק  ַבֻחר  י מ  ינ  ם ַהְימ  י  י ַמֲחנָׁ ְמֶרֶצת ְביֹום ֶלְכת  ה נ  לָׁ לָׁ

ם-ְוהּוא ה ֵלאֹמר א  ַבע לֹו ַביהוָׁ ֶאשָׁ י ַהַיְרֵדן וָׁ את  ְקרָׁ ַרד ל  ֶרב.-יָׁ יְתָך ֶבחָׁ  ֲאמ 

ה ַאל ַדְעתָׁ ֵאת ֲאֶשר ַתֲעֶשה-ְוַעתָׁ ה ְויָׁ תָׁ ם אָׁ כָׁ יש חָׁ י א  ם -ּלֹו ְוהֹוַרְדתָׁ ֶאת-ְתַנֵקהּו כ  תֹו ְבדָׁ ֵשיבָׁ

 ט(-)שם, ח אֹול.ְש 

מבקרים רבים ביקרו ועדיין מבקרים את דוד על הדברים האלה לאמור האם זה מה שמוצא 

מלך ישראל לנכון לצוות לבנו על ערש דויי? לא לשכוח להרוג את זה ואת זה? האם אלה 

  דברים ראויים להיאמר במעמד זה?

בשעה שהוא עומד דאגתו של מלך  .עקרוניתם צודקים מבחינה מבקריהאמת היא שה

להיפטר מהעולם צריכה להיות נתונה לטובת העם ולמה שיקרה לו לעתיד לבוא כפי 

גם אני שמתבקש מראיה ממלכתית, ולא לנקמנות קטנונית הנובעת משיקולים אישיים. 

הייתי יותר מאושר אילו הדברים לא היו נאמרים ונכתבים. אבל מה לעשות שהם נאמרו 

 ונכתבו.

אלא שביקורת אובייקטיבית צריכה לראות את כל התמונה. הרי דוד פתח בציווי לעבוד 

את לא רק הרי שדוד זוכר כמו שראינו למעלה. ואם לא די בכך,  את ה' וללכת בדרכיו

שעשו לו ברזלי הגלעדי  טובהה אתאלא גם  הרעה שעשו לו יואב בן צרויה ושמעי בן גרא,

 :ובניו

ַּלי  ְבֵני ַבְרז  י ַתֲעֶשהְול  ד  ְלעָׁ ֶנָך-ַהג  יּו ְבֹאְכֵלי ֻשְלחָׁ י  ֶחֶסד ְוהָׁ לֹום -כ  ְפֵני ַאְבשָׁ י מ  ְרח  ְרבּו ֵאַלי ְבבָׁ ֵכן קָׁ

יָך.  )שם, ז( ָאח 
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ה גם על נקמה, הרי את טובת בנו הוא מבקש לבל יקומו עליו וואפילו שהוא מצו

זה היה בחזקת נורמה בימים  המתנגדים וידיחו אותו מהמלוכה או אפילו יהרגו אותו. דבר

 ההם.

ולא  לא את הכרת הטובה ,מדוע, אם כן, לא ראו המבקרים לא את הציווי לעבוד את ה'

? משום שהם נמנים עם אותם אנשים שאותם מכנה הפרופ' את הדאגה ליציבות בממלכה

אסא כשר 'בעלי עין אחת'. אמנם הוא לא אמר את הדברים בהקשר לצוואת דוד, אלא 

הכוונה היא לאנשים ישראלי, אבל העקרון הוא אותו עקרון. -פלסטינילסכסוך הבהקשר 

אילו היו המבקרים אומרים שהצוואה של דוד  .כסוךשרואים רק צד אחד של הנושא או ס

ערכי, אפשר היה להבין את עמדתם ולהסכים -מורכבת ולכן היחס שלהם אליה הוא דו

תמיד גורם לתוצאה לא הוגנת.  ת החיוביאיתם. אבל לראות רק את השלילי ולא לראות א

 .)אבות, א, ו( כי זו מידת החסד אדם לכף זכות כללדון את ההיפך, והרי רבותינו אמרו 

 ואסיים עם אנקדוטה באותו נושא:

הפרופסור אבי רבידצקי סיפר פעם שהוא אמר לעמיתו הפרופסור ישעיהו לייבוביץ ז"ל 

עלות מפטיר בפרשת ויחי. הסיבה היא מה בשיחה לבבית שהוא, רבידצקי, לא אוהב ל

שאמרנו לעיל כלומר ההיבט הלא מוסרי של חלק מהדברים בצוואת דוד לשלמה. התשובה 

 של לייבוביץ היתה כל כך אופיינית לו:

 הכי הרבה. אוהבזאת ההפטרה שאני  -

 רבידצקי בתמיהה:

 למה? -

 מפני שהיא מראה שהשלטון והשררה יכולות לקלקל אפילו את דוד. -

 בכן, אפילו את דוד.ו

 שבת שלום.

 

 

 הכין: ניסן אבדי

 

 

 

 


