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 ד"בס
 הארץ להם קפצה שלשה

  נבון ואיזמ ברה 

 
  כח פרק בראשית

א( י) ר ַיֲעֹקב ַויֵּצֵּ אֵּ ַבע ִמבְּ ֶלְך שָׁ נָׁה ַויֵּ רָׁ ְפַגע( יא) :חָׁ קוֹם ַויִּ ֶלן ַבמָּ ם ַויָׁ א ִכי שָׁ נֵּי ַוִיַקח ַהֶשֶמש בָׁ ַאבְּ  מֵּ
קֹום יו ַויֶָׁשם ַהמָׁ ַרֲאֹשתָׁ ַכב מְּ קֹום ַוִישְּ  ... ַוַיֲחֹלם( יב) :הּואהַ  ַבמָׁ

 
  כח פרק בראשית י"רש

, אחר במקום הנזכר "במקום" אלא מקום באיזה הכתוב הזכיר לא - במקום ויפגע( יא)
 :"מרחוק המקום את וירא"( ד כב לעיל) בו שנאמר המוריה הר הוא

 לשון פירשו ורבותינו. בדבשת ופגע( יא יט שם), ביריחו ופגע( ז טז יהושע) כמו - ויפגע
 כתב ולא הכתוב ושנה. ערבית תפלת שתקן ולמדנו, בי תפגע ואל( טז ז ירמיה) כמו תפלה

 (:ב צא חולין) הנשה גיד בפרק שמפורש כמו, הארץ לו שקפצה ללמדך, ויתפלל
 

  כח פרק בראשית( ם"רא) מזרחי
 נמי" ויפגע"ד גב על ואף. הארץ לו שקפצה ללמדך, ויתפלל אמר ולא הכתוב ושינה

 ליה מדהוה מקום מכל, "בי תפגע ואל( "טו, ז ירמיהו) כדכתיב, הוא תפלה וןלש
 משמש שהוא" ויפגע" וכתב, לתפלה המיוחד הלשון שהוא, ויתפלל למכתב
 לשון שהקפיצה, הארץ לו קפצה וגם התפלל: תרתי מיניה שמע, ולפגישה לתפלה
 ובא המוריה הר נעקר כאן אף, "כנגדו שבא בחבירו הפוגע כאדם", הוא פגישה
, הוא' ידך את תקפוץ לא'( ז, טו דברים) לשון"מ קפיצה ולשון. כדלקמן כנגדו

 ואם(. ב צא חולין) הנשה גיד בפרק י"רש פירש כך "לו ונתקמצה הארץ שנתקצרה
 לימא כן אם, לומר יש. לתפלה ולא, דאתא הוא להכי קרא כולה אימא, תאמר

 משותף שהוא פגיעה לשון דכתבמ, לפגישה המיוחד הלשון שהוא, ויפגוש קרא
 .תרתי מיניה שמע, ולתפלה לפגישה

 
 [עם תרגום קל] א עמוד צה דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד

 אבישי. צרויה בן ואבישי, אבינו ויעקב, אברהם עבד אליעזר: הארץ להם קפצה שלשה: רבנן תנו
ָאֹבא+ ד"כ בראשית+ דכתיב - אברהם עבד אליעזר. דאמרן הא - צרויה בן ִין ֶאל ַהיֹום וָׁ עָׁ ללמד , הָׁ

 וילך שבע מבאר יעקב ויצא+ ח"כ בראשית+ דכתיב[ ב עמוד] – אבינו יעקב. שבאותו היום יצא
 מקום על עברתי אפשר: אמר לחרן מטא כי. השמש בא כי שם וילן במקום ויפגע וכתיב חרנה

 ליה קפצה - למיהדר דעתיהב דהרהר כיון, למיהדר בעי? בו התפללתי לא ואני אבותי בו שהתפללו
  ".במקום ויפגע" מיד. ארעא

 

 ~ אברהם עבד אליעזר~ 
  כד פרק בראשית

ָאֹבא( מב) ִין ֶאל ַהיֹום וָׁ עָׁ ֹאַמר הָׁ ק וָׁ ֹקוָׁ י יְּ ם ֲאֹדִני ֱאֹלהֵּ הָׁ רָׁ ָך ִאם ַאבְּ ִליחַ  נָׁא ֶישְּ ִכי ַמצְּ ְך ָאֹנִכי ֲאֶשר ַדרְּ  ֹהלֵּ
ֶליהָׁ   :עָׁ

  מב פסוק כד פרק בראשית י"רש
 יפה אחא רבי אמר. הארץ לו שקפצה מכאן, באתי והיום יצאתי היום - היום ואבא (מב)

 כפולה אליעזר של פרשה שהרי, בנים של מתורתן המקום לפני אבות עבדי של שיחתן
 :ברמיזה אלא נתנו לא תורה גופי והרבה, בתורה

 
  כד פרק בראשית

ם( א) הָׁ רָׁ ַאבְּ ן וְּ קֵּ א זָׁ ִמים בָׁ ַרְך קַויֹקוָׁ  ַביָׁ ם ֶאת בֵּ הָׁ רָׁ ם ַוֹיאֶמר( ב) :ַבֹכל ַאבְּ הָׁ רָׁ דוֹ  ֶאל ַאבְּ ַקן ַעבְּ יתוֹ  זְּ  בֵּ
ל ל ַהֹמשֵּ כָׁ ָך נָׁא ִשים לוֹ  ֲאֶשר בְּ דְּ ִכי ַתַחת יָׁ רֵּ ִביֲעָך( ג) :יְּ ַאשְּ ק וְּ י ַביֹקוָׁ ַמִים ֱאֹלהֵּ י ַהשָׁ אֹלהֵּ ָאֶרץ וֵּ  ֲאֶשר הָׁ

ה ִתַקח ֹלא ִני ִאשָׁ נֹות ִלבְּ ַנֲעִני ִמבְּ ב ָאֹנִכי ֲאֶשר ַהכְּ בוֹ  יֹושֵּ ִקרְּ ִצי ֶאל ִכי( ד) :בְּ ֶאל ַארְּ ִתי וְּ ְך מֹוַלדְּ לֵּ  תֵּ
תָׁ  ַקחְּ לָׁ ה וְּ ִני ִאשָׁ ק ִלבְּ חָׁ ִיצְּ  ... :לְּ

 
  ז פרק דברים

ִביֲאָך ִכי( א)  ק יְּ ֹקוָׁ ָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך יְּ ה ֲאֶשר הָּ א ַאתָׁ ה בָׁ מָׁ ּה שָׁ ְשתָּ נַָׁשל ְלרִּ ֶניָך ַרִבים ִיםּגוֹ  וְּ  ַהִחִתי ִמפָׁ
ִשי ּגָׁ ַהִּגרְּ ֱאֹמִרי וְּ הָׁ ַנֲעִני וְּ ַהכְּ ִרִזי וְּ ַהפְּ ַהִחִּוי וְּ בּוִסי וְּ ַהיְּ ה וְּ עָׁ נָׁם( ב: )ִמֶמךָׁ  ַוֲעצּוִמים ַרִבים גֹוִים ִשבְּ תָׁ ק ּונְּ ֹקוָׁ  יְּ

ֶניָך ֱאֹלֶהיָך פָׁ ם לְּ ִהִכיתָׁ ם וְּ ם ַתֲחִרים ַהֲחרֵּ ֹרת ֹלא ֹאתָׁ ֶהם ִתכְּ ִרית לָׁ ֹלא בְּ נֵּם וְּ חָׁ ֹלא( ג: )תְּ ן וְּ ַחתֵּ ם ִתתְּ  בָׁ
ָך ן ֹלא ִבתְּ נוֹ  ִתתֵּ ֶנָך ִתַקח ֹלא ּוִבתוֹ  ִלבְּ ִסיר ִכי( ד: )ִלבְּ ָך ֶאת יָׁ ַאֲחַרי ִבנְּ דּו מֵּ בְּ עָׁ ִרים ֱאֹלִהים וְּ ה ֲאחֵּ רָׁ חָׁ  ַאף וְּ

ק ֹקוָׁ ֶכם יְּ ָך בָׁ ִמידְּ ִהשְּ ר וְּ ֶהם ַתֲעשּו ֹכה ִאם ִכי( ה: )ַמהֵּ יֶהם לָׁ ֹחתֵּ בְּ ם ִתֹתצּו ִמזְּ ֹבתָׁ רּו ּוַמצֵּ ַשבֵּ ֶהם תְּ ירֵּ  ַוֲאשֵּ
עּון ַגדֵּ יֶהם תְּ ִסילֵּ פּון ּופְּ רְּ ש ִתשְּ אֵּ דוֹש ַעם ִכי( ו: )בָׁ ה קָּ ק ַאתָׁ ָך ֱאֹלֶהיָך ַליֹקוָׁ ַחר בְּ ק בָׁ ֹקוָׁ יֹות ֱאֹלֶהיָך יְּ  ִלהְּ

ַעם לוֹ  ֻגלָׁה לְּ ַעִמים ִמֹכל סְּ י ַעל ֲאֶשר הָׁ נֵּ ה פְּ מָׁ ֲאדָׁ  :  הָׁ
 



© Mois Navon                                                                                                         www.DivreiNavon.com  2 

 ~ צרויה בן אבישי~ 
  כא פרק ב שמואל

ִהי( טו) ה עֹוד ַותְּ מָׁ חָׁ ִתים ִמלְּ ִלשְּ ל ֶאת ַלפְּ אֵּ רָׁ ֶרד ִישְּ ִוד ַויֵּ יו דָׁ דָׁ ֲחמּו ִעמוֹ  ַוֲעבָׁ ִתים ֶאת ַוִילָׁ ִלשְּ ַעף פְּ ִוד ַויָׁ ( טז) :דָׁ
ִבי ִישְּ ֹנב וְּ י ֲאֶשר בְּ ה ִביִלידֵּ פָׁ רָׁ ַקל [יוןצ' מצ –הענק] הָׁ ינוֹ  ּוִמשְּ ֹלש[ ציון' מצ –כלי זיין] קֵּ אֹות שְּ ַקל מֵּ  ִמשְּ
ֹחֶשת הּוא נְּ גּור וְּ ה חָׁ שָׁ ַהכֹות ַוֹיאֶמר ֲחדָׁ ִוד ֶאת לְּ ר( יז) :דָׁ רּויָׁה ֶבן ֲאִביַשי לוֹ  ַוַיֲעזָׁ ִתי ֶאת ַוַיְך צְּ ִלשְּ  ַהפְּ

הּו ִמיתֵּ עּו ָאז ַויְּ בְּ י ִנשְּ שֵּ ִוד ַאנְּ א ֹלא רלֵּאמֹ  לוֹ  דָׁ צֵּ נּו עֹוד תֵּ ה ִאתָׁ מָׁ חָׁ ֹלא ַלִמלְּ ַכֶבה וְּ ל נֵּר ֶאת תְּ אֵּ רָׁ  פ: ִישְּ
 
 [עם תרגום קל] א עמוד צה דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד 

ִבי+ א"כ' ב שמואל+ ִישְּ ֹנב וְּ י ֲאֶשר בְּ ה ִביִלידֵּ פָׁ רָׁ ַקל [ציון' מצ –הענק] הָׁ ינוֹ  ּוִמשְּ [ ציון' מצ –כלי זיין] קֵּ
ֹלש א שְּ ַקל ֹותמֵּ ֹחֶשת ִמשְּ הּוא נְּ גּור וְּ ה חָׁ שָׁ ַהכֹות ַוֹיאֶמר ֲחדָׁ ִוד ֶאת לְּ  יהודה רב אמר? בנוב וישבי מאי.  דָׁ
? בידך טמון זה עון יהיה מתי עד: לדוד הוא ברוך הקדוש ליה אמר. נוב עסקי על שבא איש: רב אמר

 - רצונך. בניו ושלשת שאול נהרגו ידך לוע, האדומי דואג נטרד ידך ועל, הכהנים עיר נוב נהרגה ידך על
. זרעי יכלה ולא, אויב ביד אמסר מוטב! עולם של רבונו: לפניו אמר? אויב ביד תמסר או זרעך יכלו

. הגיעה אליו ולא חץ וב זרק, צביכ ליה ואידמי שטן בא. בזאי-שכור[ מקום בשם]ל נפק חד יומא
ִבי כדחזייה. פלשתים לארץ שהביא אותו עד משכיה ֹנב ִישְּ יָׁת זהו זה שהרג: אמר בְּ לְּ , אותו כפת. אחי ּגָׁ

. ותיחמת ארעאנעשתה שפלה ש ניסא נעשה לו. בדה תבי תחת הטיל אותוו הושיב אותו, אותו שרק
ִחיב"+ ח"י תהלים+ דכתיב היינו י ַצֲעִדי ַתרְּ תָׁ ֹלא ַתחְּ ֲעדּו וְּ י מָׁ ֻסלָׁ  שבתא דמעלי אפניא יומא ההוא ."ַקרְּ
 יונה בא: דאמרי איכא. םד כתמי ראה, של מים גרבי בארבעאחופף ראשו  היה צרויה בן יאביש, הוה

 - בכסף נחפה יונה כנפי+ ח"ס תהלים+ שנאמר, נמשלה ליונה ישראל כנסת: אמר, מנפנף כנפיו לפניו
: [הלכה] תנן, [לעצמו] אמר. מצא אותו ולא לביתיה בא. שרי בצערא דישראל מלכא דוד מינה שמע

? מאי הסכנה בשעת. בשרביטו משתמשין ואין כסאו על יושבין ואין[ של המלך] סוסו על וכביןר אין
 ליה קפצה, ואזל וקם, שלו פרד על רכב. דמי שפיר הסכנה בשעת: ליה אמרו. מדרשא בי לשאבא 

ִבישל ]ו אמ ערפהתוך כדי רכיבה הוא ראה . ארעא ֹנב ִישְּ ו כשהיא ראתה אות, אריג  שהיתה טווה [בְּ
 לי תביא, בחור: ליה אמרה[ זה נכשלשכ], וגבכוונה להר לטוות והישליכה את הפלך עליו היא הפסיקה

ִבי שראה אותוכ. וקטלה מוחה שאברזרק אותו ! פלךה ֹנב  ִישְּ עכשיו יש שניים שירצו [ לעצמו] אמרבְּ
 שם אבישי אמר. ונקטל עלה ניפול: אמר, שלו באדמה רומחה ץנעו, הלעמל דוד זרק .להרוג אותי

 חבוש איןכי  –! ?ולמה לא אמר השם המפורש דוד בעצמו –. לארעא שמיא בין דוד והעמיד[ פורשמה]
 בריך קודשא לי אמר הכי: ליה אמר -? מה אתה עושה כאן: ליה אמר -. האסורין מבית עצמו מוציא

. תצטער לא הואת כורשעווה ימ כי טוב שבו בנך, תהפוך תפילתך: ליה אמר -. ליה השבתי והכי, הוא
ר+ א"כ' ב שמואל+ דכתיב היינו. לי להפוך התפילה סייע - הכי אי: ליה אמר רּויָׁה ֶבן ֲאִביַשי לוֹ  ַוַיֲעזָׁ . צְּ
ִבי]עכשיו . והוריד אותו[ המפורש] שם אבישי אמר. בתפלה שעזרו: רב אמר יהודה רב אמר ֹנב ִישְּ  [בְּ
שהגיעו כ[. אבל פחדו והמשיכו] ,ביה[ להלחם] קום: אמרי קובי שהגיעו למקום בשםכ, בתרייהו רדף

ִבי]ל ואמרולכן  !?ארי להרוג[ אפשר] גוריין[ בשני] בתרי: אמרי תרי-בי למקום בשם ֹנב ִישְּ לך : [בְּ
 דכתיב היינו. קטליההם ו, חיליה כחש - דאימיה השמ כאשר שמע. בקיברא אימיך ערפה תמצא

עּו ָאז+ א"כ' ב שמואל+ בְּ י ִנשְּ שֵּ ִוד ַאנְּ א ֹלא לֵּאֹמר לוֹ  דָׁ צֵּ נּו עֹוד תֵּ ה ִאתָׁ מָׁ חָׁ ֹלא ַלִמלְּ ַכֶבה וְּ ל נֵּר ֶאת תְּ אֵּ רָׁ  . ִישְּ
 

Yoram Hazony, The Dawn, p.216-220 

Purity [kedusha] requires that man renounce power; but morality [tzedek] requires that man have power 

in order to pursue right.   
ר (ב) ב, יט פרק ויקרא ל ֶאל ַדבֵּ נֵּי ֲעַדת כָׁ ל בְּ אֵּ רָׁ תָׁ  ִישְּ ָאַמרְּ ֶהם וְּ ים ֲאלֵּ ְהיּו ְקֹדשִּ דֹוש ִכי תִּ ק ֲאִני קָׁ ֹקוָׁ יֶכם יְּ  : ֱאֹלהֵּ
ְרֹדף ֶצֶדק ֶצֶדק (כ)  כ, טז פרק דברים ַמַען תִּ ֶיהִת  לְּ תָׁ  חְּ יַָׁרשְּ ָאֶרץ ֶאת וְּ ק ֲאֶשר הָׁ ֹקוָׁ ן ֱאֹלֶהיָך יְּ ְך ֹנתֵּ   ס: לָׁ

… Morality requires power, and morality on a vast scale requires power on a vast scale. 
ַאֶתם (ו) ו, יט פרק שמות יּו וְּ ים ֶלֶכתַמְמ  ִלי ִתהְּ דוֹש ְוגוֹי ֹכֲהנִּ   ... קָּ

For the saint, the man of perfect study and prayer, … power is lost to him as a tool. 

For the hero, the man of great deeds … little time [remains] for contemplation, for study and thought, for 

prayer. …  Thus David, Israel’s greatest king, was responsible for the moral achievement of uniting the 

fragmented Jewish tribes and leading them to victory against the enemies that had caused them such 

suffering; yet the Bible held that these very acts disqualified him from building the Temple… From the 

earliest times, the response of the Jews to the inherent conflict between the demands of purity and the 

moral need to achieve power in the world was for each individual to strive for a balance between them… 

But if men were to succeed in the effort to find and maintain course on the middle path, it was also clear 

they would have to rely on the instruction and leadership of those whose life’s efforts consisted of 

attempting to embody the one ideal or the other…  Thus from the time of Moses, the Jews instituted what 

amounted to a division of labor between the guardians of each ideal, distinguishing between the judge and 

the priest, between the man of morality and the man of purity – and even between Judah and Joseph, the 

tribes responsible for the pursuit of justice and well-being, and Levi, the tribe of purity.  And when the 

Jews finally entered the land and became a nation, the rabbinic tradition has it that there were three 

strategic necessities which became incumbent upon them as a collective: 
 

  ב עמוד כ דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 של זרעו ולהכרית, מלך להם להעמיד: לארץ בכניסתן ישראל נצטוו מצות שלש: אומר יהודה רבי היה

   .הבחירה בית להם ולבנות, עמלק


