על הראיה הסלקטיבית
שיחה על פרשת ויחי

פרשת השבוע היא פרשת ויחי ,אבל אני לא רוצה לדבר על הפרשה אלא על ההפטרה
שלה.
בהפטרה אנחנו קוראים על צוואתו של המלך דוד לבנו שלמה .דוד מתחיל עם המצווה
ללכת בדרכי ה' ולשמור את תורתו וחוקותיו:
וְ ָׁשמַ ְר ָׁת אֶ ת-מ ְשמֶ ֶרת ְי הוָׁ ה אֱ ֹלהֶ יָך ָׁל ֶלכֶת ב ְד ָׁרכָׁיו ל ְשמֹ ר חֻ ק ָֹׁתיו מ ְצו ָֹׁתיו ּומ ְשפָׁ טָׁ יו וְ עֵ ְדו ָֹׁתיו
ַככָׁתּוב בְ תו ַֹרת מֹ ֶשה לְ מַ עַ ן ַת ְשכיל אֵ ת כָׁל-אֲ ֶשר ַתעֲ ֶשה וְ אֵ ת כָׁל-אֲ ֶשר תפְ נֶה ָׁשם( .מלכים א,
ב ,ג)
אחרי כן באים דברים שעניינם נקמה באנשים שעשו רעה עם דוד והוא נוטר להם טינה:
וְ גַם אַ ָׁתה י ַָׁד ְע ָׁת אֵ ת אֲ ֶשר-עָׁ ָׁשה לי יוָֹאב בֶ ןְ -צרּויָׁה אֲ ֶשר עָׁ ָׁשה ל ְשנֵיָׁ -ש ֵרי צבְ אוֹת י ְש ָׁראֵ ל
לְ ַאבְ נֵר בֶ ן-נֵר וְ לַעֲ מָׁ ָׁשא בֶ ן-י ֶֶתר וַ יַהַ ְרגֵם וַ י ֶָׁשם ְדמֵ י-מלְ חָׁ מָׁ ה בְ ָׁשֹלם וַ י ֵתן ְדמֵ י מלְ חָׁ מָׁ ה בַ חֲ גֹ ָׁרת ֹו
אֲ ֶשר בְ מָׁ ְתנָׁיו ּובְ נַעֲ ל ֹו אֲ ֶשר בְ ַרגְ לָׁיו.
ית כְ חָׁ כְ מָׁ ֶתָך וְ ֹלא-תו ֵֹרד ֵשיבָׁ ת ֹו בְ ָׁשֹלם ְשאֹל( .שם ,ה-ו)
וְ עָׁ ש ָׁ
ואחרי עוד פסוק
וְ הנֵה ע ְמָך ש ְמעי בֶ ן-ג ֵָׁרא בֶ ן-הַ יְמיני מבַ חֻ רים וְ הּוא קלְ לַני ְק ָׁללָׁה נ ְמ ֶרצֶ ת בְ יוֹם לֶכְ תי מַ חֲ נָׁים
יתָך בֶ חָׁ ֶרב.
וְ הּוא-י ַָׁרד ל ְק ָׁראתי הַ י ְַרדֵ ן וָׁ אֶ ָׁשבַ ע ל ֹו בַ יהוָׁ ה לֵאמֹ ר אם-אֲ מ ְ
וְ עַ ָׁתה ַאלְ -תנ ֵַקהּו כי איש חָׁ כָׁם אָׁ ָׁתה וְ י ַָׁד ְע ָׁת אֵ ת אֲ ֶשר ַתעֲ ֶשהּ-ל ֹו וְ הו ַֹר ְד ָׁת אֶ תֵ -שיבָׁ ת ֹו בְ ָׁדם
ְשאוֹל( .שם ,ח-ט)
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?
האמת היא שהמבקרים צודקים מבחינה עקרונית .דאגתו של מלך בשעה שהוא עומד
להיפטר מהעולם צריכה להיות נתונה לטובת העם ולמה שיקרה לו לעתיד לבוא כפי
שמתבקש מראיה ממלכתית ,ולא לנקמנות קטנונית הנובעת משיקולים אישיים .גם אני
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 ה' וללכת בדרכיו כמו שראינו למעלה .ואם לא די בכך ,הרי שדוד זוכר לא רק את
הרעה שעשו לו יואב בן צרויה ושמעי בן גרא ,אלא גם את הטובה שעשו לו ברזלי הגלעדי
ובניו:
וְ לבְ נֵי בַ ְרזּלַי הַ גלְ עָׁ די ַתעֲ ֶשה-חֶ סֶ ד וְ הָׁ יּו בְ אֹכְ לֵי שֻ לְ חָׁ נֶָך כי-כֵן ָׁק ְרבּו אֵ לַי בְ בָׁ ְרחי מפְ נֵי ַאבְ ָׁשלוֹם
ָאחיָך( .שם ,ז)
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ואפילו שהוא מצוו ה גם על נקמה ,הרי את טובת בנו הוא מבקש לבל יקומו עליו
המתנגדים וידיחו אותו מהמלוכה או אפילו יהרגו אותו .דבר זה היה בחזקת נורמה בימים
ההם.
מדוע ,אם כן ,לא ראו המבקרים לא את הציווי לעבוד את ה' ,לא את הכרת הטובה ולא
את הדאגה ליציבות בממלכה? משום שהם נמנים עם אותם אנשים שאותם מכנה הפרופ'
אסא כשר 'בעלי עין אחת' .אמנם הוא לא אמר את הדברים בהקשר לצוואת דוד ,אלא
בהקשר לסכסוך הפלסטיני-ישראלי ,אבל העקרון הוא אותו עקרון .הכוונה היא לאנשים
שרואים רק צד אחד של הנושא או סכסוך .אילו היו המבקרים אומרים שהצוואה של דוד
מורכבת ולכן היחס שלהם אליה הוא דו-ערכי ,אפשר היה להבין את עמדתם ולהסכים
איתם .אבל לראות רק את השלילי ולא לראות את החיובי תמיד גורם לתוצאה לא הוגנת.
והרי רבותינו אמרו את ההיפך ,לדון כל אדם לכף זכות (אבות ,א ,ו) כי זו מידת החסד.
ואסיים עם אנקדוטה באותו נושא:
הפרופסור אבי רבידצקי סיפר פעם שהוא אמר לעמיתו הפרופסור ישעיהו לייבוביץ ז"ל
בשיחה לבבית שהוא ,רבידצקי ,לא אוהב לעלות מפטיר בפרשת ויחי .הסיבה היא מה
שאמרנו לעיל כלומר ההיבט הלא מוסרי של חלק מהדברים בצוואת דוד לשלמה .התשובה
של לייבוביץ היתה כל כך אופיינית לו:
-

זאת ההפטרה שאני אוהב הכי הרבה.

רבידצקי בתמיהה:
-

למה?

-

מפני שהיא מראה שהשלטון והשררה יכולות לקלקל אפילו את דוד.

ובכן ,אפילו את דוד.
שבת שלום.

הכין :ניסן אבדי
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