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  ד'התשע חשון                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

             הקריטריונים לבחירת היורש 
   )משה ליכטנשטייןהרב על פי שיעור של ( חיי שרהפרשת ל

  

     )לא-א, א' מלכים א(הפטרת פרשת חיי שרה  . 1

ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים ְולֹא ִיַחם  ְוַהֶּמֶלְך א

 ַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקׁשּו ַלאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַנֲעָרה ְבתּוָלה ב  .לֹו
לֹו סֶֹכֶנת ְוָׁשְכָבה ְבֵחיֶקָך ְוַחם -ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ּוְתִהי

 ַנֲעָרה ָיָפה ְּבכֹל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל  ַוְיַבְקׁשּוג  .ַלאדִֹני ַהֶּמֶלךְ 

 ד  .ֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ַוָּיִבאּו אָֹתּה ַלֶּמֶלְך -ַוִּיְמְצאּו ֶאת
ְמאֹד ַוְּתִהי ַלֶּמֶלְך סֶֹכֶנת ַוְּתָׁשְרֵתהּו -ְוַהַּנֲעָרה ָיָפה ַעד

אמֹר ֲאִני ַחִּגית ִמְתַנֵּׂשא לֵ - ַוֲאדִֹנָּיה ֶבןה  .ְוַהֶּמֶלְך לֹא ְיָדָעּה

  .ֶאְמלְֹך ַוַּיַעׂש לֹו ֶרֶכב ּוָפָרִׁשים ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש ָרִצים ְלָפָניו
הּוא -ֲעָצבֹו ָאִביו ִמָּיָמיו ֵלאמֹר ַמּדּוַע ָּכָכה ָעִׂשיָת ְוַגם- ְולֹאו

 ַוִּיְהיּו ז  .ּתַֹאר ְמאֹד ְואֹתֹו ָיְלָדה ַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום-טֹוב
ְצרּוָיה ְוִעם ֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ַוַּיְעְזרּו ַאֲחֵרי -ןְדָבָריו ִעם יֹוָאב ּבֶ 

ְיהֹוָיָדע ְוָנָתן ַהָּנִביא - ְוָצדֹוק ַהּכֵֹהן ּוְבָנָיהּו ֶבןח  .ֲאדִֹנָּיה

 ט  .ֲאדִֹנָּיהּו-ְוִׁשְמִעי ְוֵרִעי ְוַהִּגּבֹוִרים ֲאֶׁשר ְלָדִוד לֹא ָהיּו ִעם
- ְמִריא ִעם ֶאֶבן ַהּזֶֹחֶלת ֲאֶׁשרַוִּיְזַּבח ֲאדִֹנָּיהּו צֹאן ּוָבָקר ּו

ַאְנֵׁשי -ֶאָחיו ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלָכל-ָּכל-ֵאֶצל ֵעין רֵֹגל ַוִּיְקָרא ֶאת

-ָנָתן ַהָּנִביא ּוְבָנָיהּו ְוֶאת- ְוֶאתי  .ְיהּוָדה ַעְבֵדי ַהֶּמֶלְך 

- ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֶאליא  .ְׁשלֹמֹה ָאִחיו לֹא ָקָרא-ַהִּגּבֹוִרים ְוֶאת
ְׁשלֹמֹה ֵלאמֹר ֲהלֹוא ָׁשַמַעְּת ִּכי ָמַלְך ֲאדִֹנָּיהּו -ֶׁשַבע ֵאם-ַּבת

 ְוַעָּתה ְלִכי ִאיָעֵצְך ָנא יב  .ַחִּגית ַוֲאדֵֹנינּו ָדִוד לֹא ָיָדע-ֶבן

 ְלִכי יג  .ֶנֶפׁש ְּבֵנְך ְׁשלֹמֹה-ַנְפֵׁשְך ְוֶאת- ּוַמְּלִטי ֶאת ֵעָצה
ַאָּתה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך -ַמְרְּת ֵאָליו ֲהלֹאַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְוָא-ּובִֹאי ֶאל

ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאֲחַרי ְוהּוא - ִנְׁשַּבְעָּת ַלֲאָמְתָך ֵלאמֹר ִּכי

 ִהֵּנה עֹוָדְך ְמַדֶּבֶרת יד  .ִּכְסִאי ּוַמּדּוַע ָמַלְך ֲאדִֹנָּיהּו-ֵיֵׁשב ַעל

  .ְּדָבָרִיְך -אִתי ֶאתַהֶּמֶלְך ַוֲאִני ָאבֹוא ַאֲחַרִיְך ּוִמּלֵ -ָׁשם ִעם
ַהֶּמֶלְך ַהַחְדָרה ְוַהֶּמֶלְך ָזֵקן ְמאֹד -ֶׁשַבע ֶאל- ַוָּתבֹא ַבתטו

ֶׁשַבע -  ַוִּתּקֹד ַּבתטז  .ַהֶּמֶלְך -ַוֲאִביַׁשג ַהּׁשּוַנִּמית ְמָׁשַרת ֶאת

 ַוּתֹאֶמר לֹו ֲאדִֹני יז  .ָּלְך - ַוִּתְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ַמה
ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך - ָּתה ִנְׁשַּבְעָּת ַּביהָוה ֱאלֶֹהיָך ַלֲאָמֶתָך ִּכיַא

 ְוַעָּתה ִהֵּנה ֲאדִֹנָּיה ָמָלְך יח  .ִּכְסִאי-ַאֲחָרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל

ְוצֹאן - ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריאיט  .ְוַעָּתה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך לֹא ָיָדְעּתָ 

ְּבֵני ַהֶּמֶלְך ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ּוְליָֹאב ַׂשר - ַוִּיְקָרא ְלָכל  ָלרֹב

 ְוַאָּתה ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך כ  .ַהָּצָבא ְוִלְׁשלֹמֹה ַעְבְּדָך לֹא ָקָרא
ִּכֵּסא - ְלַהִּגיד ָלֶהם ִמי ֵיֵׁשב ַעל ִיְׂשָרֵאל ָעֶליךָ - ֵעיֵני ָכל

-ַהֶּמֶלְך ִעם- ְוָהָיה ִּכְׁשַכב ֲאדִֹניכא  .ַהֶּמֶלְך ַאֲחָריו-ֲאדִֹני

 ְוִהֵּנה עֹוֶדָּנה כב  .ֲאבָֹתיו ְוָהִייִתי ֲאִני ּוְבִני ְׁשלֹמֹה ַחָּטִאים

 ַוַּיִּגידּו ַלֶּמֶלְך כג  .ַהֶּמֶלְך ְוָנָתן ַהָּנִביא ָּבא- ְמַדֶּבֶרת ִעם
ְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך ֵלאמֹר ִהֵּנה ָנָתן ַהָּנִביא ַוָּיבֹא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ַוּיִ 

 ַוּיֹאֶמר ָנָתן ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ַאָּתה ָאַמְרָּת כד  .ַאָּפיו ָאְרָצה- ַעל

 ִּכי ָיַרד כה  .ִּכְסִאי- ֲאדִֹנָּיהּו ִיְמלְֹך ַאֲחָרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל
ְּבֵני ַהֶּמֶלְך -ְוצֹאן ָלרֹב ַוִּיְקָרא ְלָכל- ַהּיֹום ַוִּיְזַּבח ׁשֹור ּוְמִריא

ֵרי ַהָּצָבא ּוְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ְוִהָּנם אְֹכִלים ְוׁשִֹתים ְלָפָניו ּוְלָׂש 

ַעְבֶּדָך ּוְלָצדֹק - ְוִלי ֲאִניכו  .ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך ֲאדִֹנָּיהּו

 כז  .ְיהֹוָיָדע ְוִלְׁשלֹמֹה ַעְבְּדָך לֹא ָקָרא-ַהּכֵֹהן ְוִלְבָנָיהּו ֶבן
- ִנְהָיה ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא הֹוַדְעָּת ֶאתִאם ֵמֵאת ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך 

 כח. ַהֶּמֶלְך ַאֲחָריו-ִּכֵּסא ֲאדִֹני-ִמי ֵיֵׁשב ַעל) ַעְבְּדךָ (עבדיך 
ָׁשַבע ַוָּתבֹא ִלְפֵני - ִלי ְלַבת-ַוַּיַען ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ַוּיֹאֶמר ִקְראּו

-  ַחי ֶלְך ַוּיֹאַמר ַוִּיָּׁשַבע ַהֶּמ כט  .ַהֶּמֶלְך ַוַּתֲעמֹד ִלְפֵני ַהֶּמֶלךְ 

 ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ל  .ָצָרה-ַנְפִׁשי ִמָּכל-ָּפָדה ֶאת- ֲאֶׁשר'ה
ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך - ָלְך ַּביהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ִּכי

 ִּכי ֵּכן ֶאֱעֶׂשה ַהּיֹום  ִּכְסִאי ַּתְחָּתי- ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל

ֶׁשַבע ַאַּפִים ֶאֶרץ ַוִּתְׁשַּתחּו ַלֶּמֶלְך - ִּתּקֹד ַּבת וַ לא  .ַהֶּזה

   .ַוּתֹאֶמר ְיִחי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְלעָֹלם

  :על ההפטרה ם "שאלות המלבי. 2

למה התחיל הספר הזה מענייני דוד בזקנתו וצואתו ) 1(
שספורים האלה היה ראוי ? אל שלמה לפני מותו

 לענייני דוד ולהשלים שיבואו בספר שמואל אשר יוחד
וספר זה יתחיל מענייני , שם סיפוריו עד יום מותו

  . שלמה וסיפוריו
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ושהיה דוד זקן ? ולמה נכתב עניין אבישג השונמית) 2(
מה תועלת יש בספורים ? ויכסוהו בבגדים ולא יחם לו

  ? אלה

וכי , מה ראה אדוניה לעשות הדבר הזה בחיי אביו) 3(
, יו ולא יפיק התכלית הנרצהלא ידע כי יחר אף דוד על

ובשגם לא נמשכו אחריו כל ישראל כמו עם אבשלום רק 
וטוב היה לו להמתין עד מות אביו , יואב ואביתר לבדו

  .ואז יעשה מה שלבו חפץ

  , )ב"ק טז ע"מו(ל בדרשתם על דוד "חז. 3

 כשהיה יושב ועוסק בתורה היה -הוא עדינו העצני "
א למלחמה היה ובשעה שיוצ, מעדן עצמו כתולעת

  ". מקשה עצמו כעץ

  : האברבנאל בפירושו על אתר. 4

להודיע שדוד ... והנה נכתב כאן עניין אבישג השונמית"
ועם היות המלך דוד בטבעו אוהב ... היה זקן וחלש מאד

הנה היה כבר בחסרון , הנשים ונרדף אחר המשגל
... הכוחות כל כך שלא ידעה ולא קרב אליה לשכב עמה

  "רה על חולשתו  וחסרון כוחותיו ולבוכל זה המו


