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דוד צוואת

  דוד סבתו

  מבנה הפרק. א
] מו-יג[וחלקו השני , כולל את צוואת דוד וסיכום מלכותו] יב-א[חלקו הראשון : פרק ב נחלק לשני חלקים

הזיקה בין שני החלקים ניכרת גם בדמיון . כולל את ראשית מלכותו של שלמה ומילוי צוואת אביו
ֹמה: החלק הראשון חותם. בחתימה     . ַוִּתֹּכן ַמְלֻכתֹו ְמֹאדב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ָיַׁשּוְׁש

ֹמה: החלק השני חותם   .ְוַהַּמְמָלָכה ָנכֹוָנה ְּבַיד ְׁש

בשיעור הבא נשלים את החלק השני ונעסוק .  צוואת דוד ומגמתה-בשיעור זה  נעסוק בחלק הראשון 
 . ביחס בין הצוואה לבין הביצוע בפועל

  צוואת דוד. ב

ֹמה ְבנֹו ֵלאֹמרַוִּי) א(   :ְקְרבּו ְיֵמי ָדִוד ָלמּות ַוְיַצו ֶאת ְׁש

  : ָּכל ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁשֹהֵל ַּבֶדֶרָאֹנִכי ) ב(

ֶהי ) ג( ֵעְדֹוָתיו  ִלְׁשֹמר ֻחֹּקָתיו ִמְצֹוָתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיוְוָׁשַמְרָּת ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ְיֹקָוק ֱא
  : ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ָׁשםַּתֲעֶׂשהַּתְׂשִּכיל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְלַמַען ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה 

 ְלָפַני ַּדְרָּכם ָלֶלֶכתָיִקים ְיֹקָוק ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעַלי ֵלאֹמר ִאם ִיְׁשְמרּו ָבֶני ֶאת ְלַמַען ) ד(
א ִיָּכֵרת ְל ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאלֶּבֱאֶמת ְּבָכל ְל   :ָבָבם ּוְבָכל ַנְפָׁשם ֵלאֹמר 

ִלְׁשֵני ָׂשֵרי ִצְבאֹות ִיְׂשָרֵאל  ָעָׂשה  ִלי יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיה ֲאֶׁשרָעָׂשהְוַגם ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ) ה(
ם ַוָּיֶׂשם ְּדֵמי ִמְלָחָמה ְלַאְבֵנר ֶּבן ֵנר ְוַלֲעָמָׂשא ֶבן ֶיֶתר ַוַּיַהְרֵגם  ַוִּיֵּתן ְּדֵמי ִמְלָחָמה ַּבֲחֹגָרתֹו ְּבָׁש

  :ֲאֶׁשר ְּבָמְתָניו ּוְבַנֲעלֹו ֲאֶׁשר ְּבַרְגָליו

א תֹוֵרד ֵׂשיָבתֹו ְוָעִׂשיָת) ו( ם  ְּכָחְכָמֶת ְו   : ְׁשֹאלְּבָׁש

ָהיּו ְּבֹאְכֵלי ֻׁשְלָחֶנ ִּכי ֵכן ָקְרבּו ֵאַלי ְּבָבְרִחי ִמְּפֵני  ֶחֶסד ְוַּתֲעֶׂשהְוִלְבֵני ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ) ז(
  :ַאְבָׁשלֹום ָאִחי

ְוִהֵּנה ִעְּמ ִׁשְמִעי ֶבן ֵּגָרא ֶבן ַהְיִמיִני ִמַּבֻחִרים ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת ְּביֹום ֶלְכִּתי ) ח(
  :ן ָוֶאָּׁשַבע לֹו ַביֹקָוק ֵלאֹמר ִאם ֲאִמיְת ֶּבָחֶרבַמֲחָנִים ְוהּוא ָיַרד ִלְקָראִתי ַהַּיְרֵּד

 ּלֹו ְוהֹוַרְדָּת ֶאת ֵׂשיָבתֹו ְּבָדם ַּתֲעֶׂשהְוַעָּתה ַאל ְּתַנֵּקהּו ִּכי ִאיׁש ָחָכם ָאָּתה ְוָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ) ט(
  :ְׁשאֹול

  :דַוִּיְׁשַּכב ָּדִוד ִעם ֲאֹבָתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִו) י(

ם ) יא( ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַל ָּדִוד ַעל ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבֶחְברֹון ָמַל ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוִבירּוָׁשַלִ
ׁש ָׁשִנים ִׁשים ְוָׁש   :ָמַל ְׁש

ֹמה ָיַׁשב ַעל ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתֹּכן ַמְלֻכתֹו ְמֹאד) יב (  :ּוְׁש
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  : שני חלקים עיקרייםצוואת דוד נחלקת ל

  . ציווי כללי: הקדמה: ב

  . 'ציווי על שמירת דרכי ה: ד-ג

  . ושמעי, ברזילי, ציווי על יואב: ט-ה

החלק . במבט ראשון נראה ששני חלקים אלה עוסקים בשני היבטים שונים לחלוטין של המלוכה
 השני עוסק בהיבט ואילו החלק. ובדרישה הרוחנית מן המלך, הראשון עוסק בהיבט הרוחני מוסרי

  . הפוליטי מעשי

של ' חיסול חשבונות'המהווה מעין , של החלק השני' נקמני'אולם הפער ביניהם מתחדד על רקע אופיו ה
בחלק השני הוא ', ולשמור את דרך ה' בעוד בחלק הראשון מנחה דוד את שלמה ללכת בדרך ה. דוד

אלא ,  שאין מדובר רק בשני חלקים שוניםנמצא. מצווה אותו על הריגה מתוחכמת של מתנגדי השלטון
  . הנאמרות בידי דוד בנשימה אחת, בניגוד מובהק בין שתי תביעות הפוכות באופיין

   1:אביעזר רביצקי' כדי להמחיש את הקושי המוסרי בצוואה זו אצטט את האנקדוטה הבאה של פרופ

את ההפטרה שבה לפני שנים אמרתי לישעיהו ליבוביץ שישנה עלייה אחת למפטיר ולקרי
אלא מכיון , ך" לא מכיון שאני עושה סלקציה בין פרקי התנ-אני מבקש לא לעלות לתורה 

ולכן אינני יכול להיות שליח , שעם הפרק שקוראים באותה הפטרה אינני יכול להזדהות
לא תוריד את שיבתו "כאשר הוא מצווה אותו ,  וזו צוואת דוד המלך לבנו שלמה-ציבור 

ואני אז אמרתי שאיני יכול להיות שליח ציבור ולקרוא את זה כאשר ...". בשלום שאולה
הייתה ) כצפוי(תשובתו של ליבוביץ . אינני מזדהה עם כך שזאת צוואת דוד מלכנו לבנו

מכיוון , ך"זה הפרק שאני אוהב יותר מכל פרק אחר בתנ: "והוא אמר, מאוד מפתיעה
  ".  דוד מלכנו נעים זמירות ישראל אפילו את-שהוא מלמדנו כיצד השלטון משחית 

  . מכיוון שאין במקרא רמז לביקורת מוסרית על צוואת דוד, אנו מתנגדים לדברים אלה

  . בניתוח הפרק נבקש להתמודד עם קושי מוסרי זה

  'והיית לאיש'. ג
ֹנִכי ָא: "הפסוק מורכב משני חלקים. ]ב[נעיין מעט בפסוק הפתיחה , קודם לעיסוק ביחס בין שני החלקים

היינו ', להיות לאיש'על שלמה , מאחר ודוד הולך למות". ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש - ֹהֵל ַּבֶדֶר ָּכל ָהָאֶרץ 
וכעת עליו לקבל , עד עתה מלך שלמה בחסות אביו. שכן הוא עומד מעתה ברשות עצמו, להתבגר

אולם . ם בוגר העומד ברשות עצמוזהו המאפיין המרכזי של אד. ללא סיוע מלמעלה, הכרעות בעצמו
  . משמעות קונקרטית יותר' והיית לאיש'מסתבר שלביטוי 

   :]ט, א ד"שמו[במלחמת מכמש , ך"ביטוי דומה מופיע בעוד מקום אחד בתנ

ֲאָנִׁשים ִוְהִייֶתם ַלְּפִלְׁשִּתים ֶּפן ַּתַעְבדּו ָלִעְבִרים ַּכַאֶׁשר ָעְבדּו ָלֶכם ִוְהיּו ַלֲאָנִׁשים ִהְתַחְּזקּו 
  :ְוִנְלַחְמֶּתם

                                                 
  מופיע באתר האינטרנט של ישעיהו ליבוביץ  .1
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' להיות לאנשים'. ביטוי זה משמש כאן כקריאה ללוחמים הפלישתים להתחזק ולהתגבר על אויביהם
אולם , נראה היה איפוא שזו המשמעות המתאימה גם בדברי דוד. פירושו להיות גיבורים כאנשים

' ת את משמרת הושמר: "מהמשך הדברים נראה שביטוי זה משמש כאן במשמעות אחרת לגמרי
איזהו 'בבחינת . 'ההולך בדרך ה, פירושו להיות אדם אחראי ובעל בגרות מוסרית' היות איש'". אלהיך
רק שמירת דרך : רמז נוסף טמון כאן. זהו מבחנו האמיתי של שלמה כמלך בוגר. 'הכובש את יצרו? גיבור
נמצא שהמתח בין שני חלקי . ולא תכסיסים פוליטיים שונים, היא שתשמור על מלכותו של שלמה' ה

  . הצוואה טמון כבר במשמעות הכפולה שבפתיחת הצוואה

מצווה , ועומד על סף מותו' הולך בדרך כל הארץ'כנגד דוד ה. החלק הראשון עוסק באריכות בפן הרוחני
  .כדי להאריך את חייו ולשמור על מלכותו' ' ללכת בדרך ה'שלמה 

  ? נקמנות אישית או מבחן מוסרי. ד
. ברזילי ושמעי, יואב: סדר הדברים הוא. 'חיסול החשבונות'בשלב הבא ממשיך דוד ישירות ל, ורכאמ

אולם . יואב ושמעי כנגד ברזילי: החלוקה הפשוטה של שלישיה זו היא בין גמול שלילי לגמול חיובי
וקה נראה איפוא שחל. שכן ברזילי מופיע בין יואב לבין שמעי, סדר הדברים אינו תומך בחלוקה זו

, ברזילי גמל עימו חסד בשעת בריחתו מאבשלום: ברזילי ושמעי הם צמד: אחרת עומדת בבסיס הצוואה
שהרי ', והיו באוכלי שולחנך': ווה שלמה לעשות חסדלברזילי מֻצ. ואילו שמעי קללו באותה שעה

ם שמעי ג. 'ידעת את אשר תעשה לו': ווהואילו על שמעי הוא מֻצ, ברזילי כלכל את דוד בשעת דחקו
  בדםוהורדת את שיבתו': וכאן אומר דוד', איש הדמים'בקללתו לדוד כינהו . נענש מידה כנגד מידה

    2.'שאול

יש בכך . שלמה ממשיך את מלכות אביו ולכן עליו לסיים את מה שאביו לא סיים?  מטרת הציווייםימה
, ולו של המסייע למלךעוד יש בכך כדי ללמד לעם את גמ. גם משום יצירת המשכיות למלכות דוד

מרד , העובדה שמדובר על שני אנשים שפעלו בשעתו הקשה ביותר של דוד. ועונשו של המורד בו
שמעי נחשף כמורד במלכות וברזילי . משמעותית כיוון שהיא חשפה את פרצופם האמיתי, אבשלום

  . כנאמן המלך

דוד , כלומר. 'לי אשר עשה'נאמר בו , מצד אחד. תיואב מצוי בקטגוריה נפרד, לעומת שמעי וברזילי
גם כאן ניתן לאתר את סיבת טינתו של דוד ליואב במרד , לכאורה. מרגיש שהיתה כאן פגיעה אישית בו

יואב הוא זה שהחליט על דעת עצמו להרוג את אבשלום ובכך לסיים . כמו אצל שמעי וברזילי, אבשלום
תגובתו המזעזעת של דוד . ]טז-ט, ב יח"ראה שמו[המפורשת של דוד זאת בניגוד גמור להוראתו ו, את המרד

  : ]ה- א,ב יט"שמו[לשמועה על מות אבשלום מחזקת אף היא הנחה זו 

ַוִּיְרַּגז ַהֶּמֶל ַוַּיַעל ַעל ֲעִלַּית ַהַּׁשַער ַוֵּיְבְּך ְוֹכה ָאַמר ְּבֶלְכּתֹו ְּבִני ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני ַאְבָׁשלֹום ִמי 
 ְוַהֶּמֶל ָלַאט ֶאת ָּפָניו ַוִּיְזַעק ַהֶּמֶל קֹול ָּגדֹול ְּבִני ...:ִיֵּתן מּוִתי ֲאִני ַתְחֶּתי ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני

  :ַאְבָׁשלֹום ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני

אלא מאלץ את דוד להפסיק את אבלותו הפומבית על , יואב לא מסתפק בהריגת אבשלום. יתרה מזו
  : ומאיים עליו במפורש, וםאבשל

ַוָּיֹבא יֹוָאב ֶאל ַהֶּמֶל ַהָּבִית ַוֹּיאֶמר ֹהַבְׁשָּת ַהּיֹום ֶאת ְּפֵני ָכל ֲעָבֶדי ַהְמַמְּלִטים ֶאת ַנְפְׁש ַהּיֹום 
ִלְׂשֹנא ֶאת ֹאֲהֶבי ִּכי ְלַאֲהָבה ֶאת ֹׂשְנֶאי ְו :ְוֵאת ֶנֶפׁש ָּבֶני ּוְבֹנֶתי ְוֶנֶפׁש ָנֶׁשי ְוֶנֶפׁש ִּפַלְגֶׁשי

ִהַּגְדָּת ַהּיֹום ִּכי ֵאין ְל ָׂשִרים ַוֲעָבִדים ִּכי ָיַדְעִּתי ַהּיֹום ִּכי לא לּו ַאְבָׁשלֹום ַחי ְוֻכָּלנּו ַהּיֹום ֵמִתים 
ְעִּתי ִּכי ֵאיְנ יֹוֵצא ִאם ְוַעָּתה קּום ֵצא ְוַדֵּבר ַעל ֵלב ֲעָבֶדי ִּכי ַביֹקָוק ִנְׁשַּב :ִּכי ָאז ָיָׁשר ְּבֵעיֶני

   :ָיִלין ִאיׁש ִאְּת ַהַּלְיָלה ְוָרָעה ְל ֹזאת ִמָּכל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּבָאה ָעֶלי ִמְּנֻעֶרי ַעד ָעָּתה

                                                 
  .המילה דם נזכרת שלוש פעמים בדברי שמעי לדוד  .2
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  : ג את דברי דוד בצוואתו"כך פירש רלב, ואכן

  כך דברל על דבר אבשלום שעבר מצותו והרגו ואחר" ר-את אשר עשה לי יואב בן צרויה 
  .אל דוד קשות כמו שנזכר במה שקדם

  :]פרשת מסעי סימן ט) בובר(מדרש תנחומא [המדרש פירש באופן אחר את הפגיעה האישית בדוד 

 אתה מוצא בשעה שכתב דוד ליואב הבו את אוריה אל מול פני המלחמה ?מה עשה לו
 החתי כל שלשים אוריה, שנאמר בו, נתקבצו כל שרי החיל על יואב, החזקה עשה כן ונהרג

  . לכך נאמר אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, הראה להם הכתב, ושבעה

אשר : "בהמשך הפסוק נאמר. אולם הם נסתרים מסופו, שני פירושים אלה מתיישבים עם תחילת הפסוק
הדגש הוא לא על . כאן מפורש שהבעיה היא בפגיעה באבנר ועמשא". לשני שרי צבאות ישראלעשה 
הפגיעה באיחוד . 'בשלוםוישם דמי מלחמה ': צח עצמו אלא על ההשלכות הלאומיות הרחבות שלוהר

ובקשו , מדובר על שני שרי צבא שעמדו בראש מחנה היריבים של דוד. הממלכה מתוך מניעים אישיים
  3.ויואב פגע בניסיון זה, לכרות עימו ברית ובכך לאחד את הממלכה

  : ק קושר בין הדברים"רד

 כי אבנר אני - ולי עשה מה שעשה להם,ל אשר עשה לשני שרי צבאות ישרא:רושפי
  .  ועמשא גם כן היה בשליחותי ומסב אנשי יהודה אלי,הבטחתיו וקבלתיו באהבתי

.  הוא אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל-אשר עשה לי. ק יש לקרוא את הפסוק ככלל ופרט"לדעת הרד
אולם נראה יותר שכוונת דוד היא שרצח . ון שהם הפכו לאנשיוכיו, הפגיעה בהם מתפרשת כפגיעה בדוד

. כמה פעמים, שבו מתנער דוד ממעשה יואב באופן פומבי, כך עולה בסיפור רצח אבנר. אבנר נקשר אליו
אם כן הרצח הזה נקשר במידה מסוימת . חששו הוא שהרצח שבוצע בידי שר הצבא שלו ייוחס אליו

י "ולכן הוא מרגיש חובה לנקות עצמו ולהתנער מהרצח ע, תלויים גם בוודמיהם , אדונו של יואב, לדוד
מופיעה ' שלום'המילה . ' שאולבשלוםולא תורד שיבתו ': גם יואב נענש במידה כנגד מידה. הריגת יואב

על פי פירוש זה המתיישב עם פשוטו . כרקע ניגודי לרציחתו בידי יואב, שלוש פעמים בסיפור רצח אבנר
 אף שיש בו פגיעה אישית קשה ביותר  על,שה זה של הריגת אבשלום איננו מוזכר בצוואהמע, של מקרא

הוא רואה זאת , אמנם. הריגת אבנר ועמשא -במקום זאת מזכיר דוד דווקא פגיעה אישית פחות. בדוד
  . כאמור, אולם זאת מהבחינה המוסרית בלבד, כפגיעה בו

אלא מדובר , פי שניתן היה לחשובכ, ת אישית של דודמכאן עולה שהפגיעה ביואב איננה על רקע נקמנו
שרצח את שרי צבאות ישראל , זו חובתו המוסרית של דוד להרוג את יואב. מוסרית' סגירת חשבון'ב

מכאן למדנו שגם הפגיעה בשמעי והשכר לברזילי הם : פרט זה ללמד על הכלל כולו יצא. כביכול בשמו
  4.ואינם עניין לנקמנות ותגמול אישי בלבד,  הוא מעביר לשלמהעניין של מחויבות מוסרית של דוד אותה

                                                 
. שהיה להם שלום עימו ולא היו נשמרים ממנו:  הערמומית של יואב בהריגתםי שפירש שהכוונה לדרכו"וראה ברש  .3

שכן , ונראה ששני הפירושים עולים כאחד. 'שלום'שבשני המקרים אמר להם יואב , פירוש זה נתמך מלשון הכתובים שם
ף של הבעיה הגדולה זהו שיקו. והוא ניצל ביטחון זה והרגם, עורמתו של יואב התבססה על הבנתם שיש שלום בינם ובינו

  .שהוא השתמש בשלום לקידום מטרות המלחמה, יותר

יתכן שטעם הדבר הוא ? ונזקק לשלמה לשם כך, בהקשר זה עולה מאליה השאלה מדוע דוד עצמו לא הרג את יואב בחייו  .4
במלכות . עצמוולכן לא היה מסוגל לעשות זאת ב,  שדוד היה תלוי ביואב כשר צבאו שצבר עוצמה פוליטית וצבאית רבה

חילופי תפקידים אלה שיחררו את שלמה מהתלות ביואב ואיפשרו לו . שלמה יואב ירד ממעמדו ובניהו תפס את מקומו
  .לדון את יואב ולהרגו
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  משמעותה הכוללת של הצוואה. ה
המחברת את שני ', וגם'נראה שהדבר רמוז במילה ? מה הקשר בין ההקדמה לבין הציווי על יואב

  : החלקים

  .  ִלי יֹוָאב ֶּבן ְצרּוָיהָעָׂשה ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ְוַגם

  : ק"כתב רד

 אמר וגם זאת היא מדרכי ,'אשר צוהו ללכת בדרכי ה'  וגם לרבות על מצות ה-וגם אתה 
  . ' כי אתה ידעת את אשר עשה לי יואב וגו, לבער אנשי הרשע-'ה

. וחיסול החשבונות' העשיה היא הליכה בדרכי ה.  קושר אף הוא את שני חלקי הצוואה' עשה'הפועל 
ן זו התחשבנות פוליטית צינית ואינטרסנטית שתכליתה לבסס את אי. אין כאן רק חיסול חשבונות אישי
זו צוואה מוסרית שתפקידה לחנך את שלמה כמלך לדעת לבער את . שלטונו של המלך מבחינה פוליטית

. שעליה ציווהו בתחילת הדברים' זהו מימוש של ההליכה בדרכי ה. יחוד מתוך אנשיויוב, אנשי הרשע
, הן בהיבט של מצוות בין אדם למקום', שמירת דרכי ה: ם לעניין אחדנמצא ששני חלקי הצוואה עולי
   5.שניהם יביאו להקמת שושלתו המלכותית של שלמה, והן בהיבט של עשיית דין וצדק

                                                 
כי איש , ועשית כחכמתך: העיר שדוד מזכיר כאן לראשונה את חכמת שלמה המאפיינת אותו ביותר בפרקים הבאים' דעת מקרא'ב  .5

  .ד מצווה את שלמה להשתמש בחכמה זו לשם ביעור הרשע בממלכתודו. חכם אתה

 מעלה אדומים  -כל הזכויות שמורות לישיבת ברכת משה                   ©5          


	צוואת דוד
	א. מבנה הפרק
	ב. צוואת דוד
	ג. 'והיית לאיש'
	ד. נקמנות אישית או מבחן מוסרי? 
	ה. משמעותה הכוללת של הצוואה

