
 
 

 

 

 

 

 
 יב-ב, א פרק מלכים א',ספר                    

 

 פרשת ויחי

בפרשת השבוע נאמר 'ויקרבו ימי ישראל למות', ומסופר בה מה אמר יעקב לבניו באותו זמן, ומפטירים בפרשה 

 , לאחר שכבר המליכו תחתיו.בנוזו שנאמר בה 'ויקרבו ימי דוד למות', ומובאת בה צוואתו של דוד לשלמה 

ְקְרבּו א() ד ְיֵמי ַויִּ י ב() ֵלאֹמר. ,ְבנֹו ְשֹלֹמה ֶאת ַוְיַצו ,ָלמּות ָדוִּ וכיון שהיה  ,ָהָאֶרץ ָכל ְבֶדֶרְך ֹהֵלְך ָאֹנכִּ

שלמה באותו זמן בן שתים עשרה שנה בלבד, ועד אותו זמן היה דוד עומד לימינו בהנהגת העם 

דת ה', עתה לפני מותו הוצרך דוד להדריכו, ואמר לו ביחס להנהגת העם, ובלימוד התורה ועבו

יתָ  ְוָחַזְקתָ  יש ְוָהיִּ שום כלומר, תנהג כראוי למלך המושל על מלכות גדולה, שלא יירא מפני  ,ְלאִּ

אמנם ביחס לעבודת ה' עליך לנהוג בהיפך, שלא יסמוך על חכמתו, אלא ינהג בכל דבר  ג(). אדם

ְשֶמֶרת ֶאת ַמְרתָ ְושָ כרצון ה',  ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ,ֱאֹלֶהיָך ה' מִּ חנון וארך , בעניני המידות, שיהא רחום בִּ

ְשֹמראפים,  ְצֹובמצוות שהן כ'חוק', שלא התגלו לנו טעמיהם,  ,ֻחֹקָתיו לִּ שטעמם ידוע לנו,  ,ָתיומִּ

ְשָפָטיו מצוות המעידות על בריאת העולם  שהם ,ָתיוְוֵעְדֹושאלו הם מצוות שבין אדם לחבירו,  ,ּומִּ

ללא תוספת וללא  ,ֹמֶשה ְבתֹוַרת ַכָכתּובויציאת מצרים, כמו השבתות והמועדים, והכל תעשה 

יל ְלַמַעןגרעון,  ְפֶנה ֲאֶשר ָכל ְוֵאת ,ַתֲעֶשה ֲאֶשר ָכל ֵאת ַתְשכִּ כלומר, גם אם תפנה אל דבר  ,ָשם תִּ

לך תועלת, מכל מקום על ידי חכמתך תצליח להוציא ממנו את  שמצד עצמו אינו ראוי להביא

ועל ידי שתשמור את מצוות ה', מלבד עצם המצוות שתקיים, תרויח דבר  ד()התועלת הנצרכת. 

ים ְלַמַעןנוסף,  ֶבר ֲאֶשר ְדָברֹו ֶאת ה' ָיקִּ ם ,ֵלאֹמר ָעַלי דִּ ְשְמרּו אִּ  ְלָפַני ָלֶלֶכת ַדְרָכם ֶאת ָבֶניָך יִּ

ָכֵרת לֹאאז יאמר ה' את ההבטחה הזו, ש - ֵלאֹמר ,ַנְפָשם ּוְבָכל ְלָבָבם ְבָכל ,ֱאֶמתבֶ  יש ְלָך יִּ  ֵמַעל אִּ

ֵסא ְשָרֵאל כִּ והגם שאין ראוי לקיים את המצוות כדי לקבל תועלת גשמית, הרי כאן דבר זה  ,יִּ

שגם הרצון להמשיך את בעצמו הוא רצון ה', שבניו של דוד המלך ימשיכו את מלכותו, ונמצא 

עתה המשיך דוד וציוהו  ה(), נחשב כרצון לקיים את דבר ה'. ובניו אחריו המלכות על ידי שלמה

לשמור את חוקי התורה,  ךהגם שציוויתי - ְוַגםכיצד לנהוג באנשים מסוימים, ועל זה אמר לו, 

 סוימיםדברים מיש מקומות שעליך לנטות מהם, כדין המלך שהתירה לו התורה לעשות 

י ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ָיַדְעתָ  ַאָתהכהוראת שעה, כשהוא רואה שיש בכך צורך, ו והיה  ,ְצרּוָיה ֶבן יֹוָאב לִּ

זה דבר מסוים ששניהם ידעו שעשה יואב לדוד ]ואמרו חז"ל שכששלח דוד מכתב ליואב שיגרום 

 ֲאֶשראת דוד[, וכן  לאוריה החיתי ליפול במלחמה, הראה זאת יואב לאנשים אחרים, וביזה בכך

ְשֵנייואב  ָעָשה ְבאֹות ָשֵרי לִּ ְשָרֵאל צִּ שהיה שר הצבא של שאול ושל איש בושת,  ֵנר ֶבן ְלַאְבֵנר ,יִּ

 ,ַוַיַהְרֵגםשהיה שר הצבא של אבשלום, והבטיח לו דוד שימנה אותו לשר צבאו,  ֶיֶתר ֶבן ְוַלֲעָמָשא



 
 
 
 
 
 

 

 

ְלָחָמה ְדֵמי ַוָיֶשם אף ששני שרי צבא אלו נלחמו בתחילה נגד דוד, ואם היה יואב  - ְבָשֹלם מִּ

הורגם באותו זמן היה זה כדרך המלחמה, הרי הוא לא עשה כן, אלא הרגם לאחר שהשלימו עם 

דוד, ודבר זה הוא נגד הנימוס המקובל, שאין הורגים את האויב לאחר שהשלימו עמו וכרתו לו 

את יואב בפקודת דוד. ועוד עוון היה לו בזה, שלא ברית, וגם היה נראה הדבר כאילו עשה ז

ֵתןהרגם בקרב פנים אל פנים, אלא בעורמה,  ְלָחָמה ְדֵמי ַויִּ שהפיל את  ,ְבָמְתָניו ֲאֶשר ַבֲחֹגָרתֹו מִּ

בעורמה ששאל את אבנר בן נר  ,ְבַרְגָליו ֲאֶשר ּוְבַנֲעלֹוהחרב מחגורתו והרג בה את עמשא בן יתר, 

יבמה גידמת את נעלו של היבם, והשיב לו אבנר שעושה כן בשיניה, וכשביקש ממנו  כיצד חולצת

יתָ  ו()יואב שיראה לו את הדבר, התכופף אבנר לפני יואב, ואז הרגו יואב.  כפי  ,ְכָחְכָמֶתָך ְוָעשִּ

י אלא תעניש אותו כראו ,ְשֹאל ְבָשֹלם ֵשיָבתֹו תֹוֵרד ְולֹאשתראה את צורך השעה להענישו, 

 ,לנהוג עם יואב שלמה להחליט כיצד]אמנם לא ציוה אותו דוד שיהרגנו בדוקא, אלא הניח ל

ְבֵני ז()כחכמתו[.  ַלי ְולִּ י ַבְרזִּ ְלָעדִּ י ,ֻשְלָחֶנָך ְבֹאְכֵלי ְוָהיּו ,ֶחֶסד ַתֲעֶשה ַהגִּ י ֵאַלי ָקְרבּו ֵכן כִּ ְפֵני ְבָבְרחִּ  מִּ

יָך ַאְבָשלֹום לא ציפו ממני לשום גמול, ולכן עלי להכיר להם טובה, וזו  הגם שבאותה שעה ,ָאחִּ

מידה כנגד מידה, כשם שהביאו לי אוכל ומשקה כשהייתי זקוק לכך, כך יהיו עכשיו מאוכלי 

ֵנה ח()שולחנך.  ְמָך ְוהִּ ימאנשי עצתך,  - עִּ ְמעִּ י ֶבן ֵגָרא ֶבן שִּ ינִּ ים ,ַהְימִּ ַבֻחרִּ שהוא שם מקום[, -] מִּ

ם נהג עימי ו ממך, כי איש רע הוא, ופעמייה, ואף על פי כן ראוי שתרחיק אותהיה רבו של שלמ

י ְוהּואברוע מעללים, א.  ְלַלנִּ ְמֶרֶצת ְקָלָלה קִּ י ְביֹום נִּ ם ֶלְכתִּ כשברח דוד מירושלים מפני  ,ַמֲחָניִּ

י ָיַרד ְוהּואב. אבשלום,  ְקָראתִּ ואז הכריח  כשחזר דוד למלכותו לאחר הריגת אבשלום, ַהַיְרֵדן לִּ

יעניש דוד[, גם אותם למחול לו ]כיון שאם היה דוד מענישו היו כל העם מתייראים ש את דוד

ם ֵלאֹמר ַבה' לֹו ָוֶאָשַבע יְתָך אִּ להכריח את דוד להשבע לו שלא פנים וגם זו היתה עזות  ,ֶבָחֶרב ֲאמִּ

ר מחלתי לו עליהם ונשבעתי לו להענישו על מעשים אלו, כיון שכב ןהגם שאי ,ְוַעָתה ט()יענישנו. 

י ,ְתַנֵקהּו ַאל, מכל מקום נושלא אעניש יש כִּ  ְוָיַדְעתָ ותמצא סיבה אחרת להמיתו,  ,ָאָתה ָחָכם אִּ

דוד בעצמו למצוא עילה להענישו,  אף שיכל] ְשאֹול ְבָדם ֵשיָבתֹו ֶאת ְוהֹוַרְדתָ  ,לֹו ַתֲעֶשה ֲאֶשר ֵאת

 י()על העם[. מוטלת תהיה אימת מלכותו למרות גילו הצעיר די שרצה ששלמה יעשה זאת כ

ְשַכב ד ַויִּ ם ָדוִּ ָקֵבר ,ֲאֹבָתיו עִּ יר ַויִּ ד. ְבעִּ ים יא() ָדוִּ ד ָמַלְך ֲאֶשר ְוַהָימִּ ְשָרֵאל ַעל ָדוִּ ים ,יִּ  .ָשָנה ַאְרָבעִּ

ים ֶשַבע ָמַלְך ְבֶחְברֹון ִּםלמת על כל ישראל, ואז עדיין לא היתה מלכותו מוש ,ָשנִּ ירּוָשַל  ָמַלְך ּובִּ

ים ים ְוָשֹלש ְשֹלשִּ ֵלָמהמלכות  ,ָשנִּ ֵסא ַעל ָיַשב ּוְשֹלֹמה יב()על כל ישראל.  שְׁ ד כִּ יו ָדוִּ ובשונה  ,ָאבִּ

ֹכןשבע שנים במלכות חלקית, הרי שלמה מלך מיד על כל ישראל,  שמלךמדוד   :ְמֹאד ַמְלֻכתֹו ַותִּ


