בס"ד
ברכה ,רחמנות ,וע"ז
מ .נבון
דברים פרק ז
יך ְל ָך ֶאת
יתם א ָֹתם וְ ָשׁ ַמר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֲשׂ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ַוע ִ
)יב( וְ ָהיָה ֵע ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֵאת ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ִטים ָה ֵא ֶלּה ְ
אַד ָמ ֶת ָך ְדּגָנְ ָך
וּפ ִרי ְ
וּב ַר ְך ְפּ ִרי ִב ְטנְ ָך ְ
וּב ַר ְכ ָך וְ ִה ְר ֶבּ ָך ֵ
ַא ֵה ְב ָך ֵ
יך) :יג( ו ֲ
ַה ְבּ ִרית וְ ֶאת ַה ֶח ֶסד ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
רוּך ִתּ ְהיֶה
יך ָל ֶתת ָל ְך) :יד( ָבּ ְ
ֶך ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
יך וְ ַע ְשׁ ְתּרֹת צֹאנ ָ
וְ ִתיר ְֹשׁ ָך וְ יִ ְצ ָה ֶר ָך ְשׁגַר ֲא ָל ֶפ ָ
וּב ְב ֶה ְמ ֶתּ ָך) :טו( וְ ֵה ִסיר יְ קֹוָק ִמ ְמּ ָך ָכּל ח ִֹלי וְ ָכל ַמ ְדוֵי ִמ ְצ ַריִ ם
ֲק ָרה ִ
ִמ ָכּל ָה ַע ִמּים לֹא יִ ְהיֶה ְב ָך ָע ָקר ַוע ָ
יך
אָכ ְל ָתּ ֶאת ָכּל ָה ַע ִמּים ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
יך) :טז( וְ ַ
ימם ָבּ ְך וּנְ ָתנָם ְבּ ָכל שֹׂנְ ֶא ָ
ָד ְע ָתּ לֹא יְ ִשׂ ָ
ָה ָר ִעים ֲא ֶשׁר י ַ
מוֹקשׁ הוּא ָל ְך :ס
יהם ִכּי ֵ
יהם וְ לֹא ַת ֲעבֹד ֶאת ֱאל ֵֹה ֶ
ֲל ֶ
נ ֵֹתן ָל ְך לֹא ָתחֹס ֵעינְ ָך ע ֵ
משנה מסכת אבות פרק ד
]טז[ רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים ...
משנה מסכת אבות פרק א
]ג[ אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על
מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים
עליכם:
רמב"ם הלכות תשובה פרק ט
והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד ש]הקב"ה[ יסיר
ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה ,כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן ,וישפיע לנו כל
הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום וריבוי כסף וזהב ,כדי שלא נעסוק כל
ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצווה כדי שנזכה לחיי
העולם הבא.
לעשות או להיעשות
ָדי ָע ָשׂה ִלי ֶאת ַה ַחיִ ל ַהזֶּה" )דברים ח:יז(
"כּ ִֹחי וְ ע ֶֹצם י ִ
אַתּם ַתּ ֲח ִרישׁוּן" )שמות יד:יד(.
" ְיקֹוָק יִ ָלּ ֵחם ָל ֶכם וְ ֶ
ֶיך ַעד ִה ְשׁ ִמ ְד ָך א ָֹתם"
ַצּב ִאישׁ ְבּ ָפנ ָ
ָד ָך וְ ַה ֲא ַב ְד ָתּ ֶאת ְשׁ ָמם ִמ ַתּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִ ם לֹא יִ ְתי ֵ
יהם ְבּי ֶ
ָתן ַמ ְל ֵכ ֶ
" ְונ ַ
)דברים פרק ז:כד(.
אור החיים
לא תחוס עינך – על דרך אומרו )משלי יב:י(" ,ורחמי רשעים אכזרי" ,פירוש :אין זו ממידות הטובות
אלא מדה רעה ,ולזה מזהיר נגדיות מדה טובה ,כי במה שלפנינו אינה אלא רעה.
אור החיים
וגמר "ולא תעבוד אלוהיהם וגו'" להעריך שרחמנות בדבר זה תוליד מיחוש עבודה זרה ,והוא אומרו
"כי מוקש 'הוא' לך" ,פירוש ]המילה[ 'הוא' ]זאת אומרת' ,המוקש' הוא[ 'העם' שכשאתה חס עליו
אתה מתאכזר על עצמך .או ]גם ש[פירוש ]המילה[ 'הוא' ,חוזר על 'הרחמנות' אשר צווה עליו לבל
יחוס.
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רב הרשל שכטר
"כמו במצב מלחמה ,כשזה נחוץ ,על חיילי צה"ל לירות בכוונה להרוג ,והרשות בידיהם להעניש או
להרוג ערבים חפים מפשע כשהמצב דורש כך".
המהר"ל מפראג )גור אריה על פרשת וישלח(
ואע"ג דאמרה התורה "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום" היינו היכי דלא עשו
לישראל דבר .אבל היכי דעשו לישראל דבר ,כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה ]כמו שכם
ועמלק[ אע"ג דלא עשה רק אחד מהם ,כיון דמכלל העם הוא ,כיון שפרצו להם תחילה ,מותרים
ליקח נקמתם מהם .וה"נ כל המלחמות שהם נמצאים ,כגון "צרור את המדיינים וגו ",אע"ג דהיו
הרבה שלא עשו ,אין זה חילוק כיון שהיו באותה אומה שעשה רע להם ,מותרים לבא עליהן
למלחמה ,וכן הם כל המלחמות.
שמואל א טו:ג
ֲמ ֵלק וְ ַה ֲח ַר ְמ ֶתּם ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְולֹא ַת ְחמֹל ָע ָליו "...
יתה ֶאת ע ָ
" ַע ָתּה ֵל ְך וְ ִה ִכּ ָ
רב הירש
רואים מיד ,...,למה דווקא כאן נדרשת צייתנות]...כי[ כאשר אנו חושבים על כל ההוראות ,כל
החוקים של הקב"ה המתוכננים לחנך עם ישראל לרגישות עדינה אצילה ,לנטייה לפעול באהבה כלפי
כל הבריות ,ולהתחשב בזולת תמיד ,עם כן הציווי לשאול כאן נראה פשוט כמנוגד לחלוטין למה
שאחרת נלמד ונשאף.
תלמוד בבלי מסכת יומא דף כב עמוד ב
אמר רבי מני .... :בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול )שמואל א' טו( "לך והכית את עמלק",
אמר :ומה ]על[ נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה] ,על[ כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה!
ואם אדם חטא  -בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו  -קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו
)קהלת ז( "אל תהי צדיק הרבה" .ובשעה שאמר לו שאול לדואג )שמואל א' כב( "סב אתה ופגע
בכהנים" ,יצאה בת קול ואמרה לו )קהלת ז( "אַל ִתּ ְר ַשׁע ַה ְר ֵבּה".
ילקות שמעוני )שמואל א רמז קכא(
"כל שהוא רחמן על אכזרים לסוף נעשה אכזר על רחמנים".
שמואל א פרק טו
ֶבח טוֹב ְל ַה ְק ִשׁיב
וּז ָב ִחים ִכּ ְשׁמ ַֹע ְבּקוֹל יְ קֹוָק ִהנֵּה ְשׁמ ַֹע ִמזּ ַ
מוּאל ַה ֵח ֶפץ ַליקֹוָק ְבּעֹלוֹת ְ
ֹאמר ְשׁ ֵ
)כב( ַויּ ֶ
אָס ָך ִמ ֶמּ ֶל ְך:
אַס ָתּ ֶאת ְדּ ַבר יְ קֹוָק ו ִַיּ ְמ ְ
ַען ָמ ְ
וּת ָר ִפים ַה ְפ ַצר י ַ
ילים) :כג( ִכּי ַח ַטּאת ֶק ֶסם ֶמ ִרי וְ אָוֶן ְ
ֵמ ֵח ֶלב ֵא ִ
רב הירש
הפרת ציווי ה' במכוון צוין כ"חטאת קסם" ,כי ע"י האקט שבו הפר רצון ה' ,הוא מראה שכוח אחר –
אם זה תאוות אישיות או אם זה שיקול דעת עצמי – הוא בעל עוצמה רבה יותר מרצון ה' .ובאותה
מידה כך הקוסם מתיימר להיות מסוגל להכניע את הרצון העליון לרצונו.
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