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 ד"בס
 

 ז"וע, רחמנות, ברכה
 נבון. מ

 

 דברים פרק ז

ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה ּוְׁשַמְרֶּתם ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם ְוָׁשַמר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת ) יב(

ְוִהְרֶּבָך ּוֵבַרְך ְּפִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ) יג( :ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך

ָּברּוְך ִּתְהֶיה ) יד( :ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְׁשַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעְׁשְּתרֹת צֹאֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ָלֶתת ָלְך

ְוֵהִסיר ְיקָֹוק ִמְּמָך ָּכל חִֹלי ְוָכל ַמְדֵוי ִמְצַרִים ) טו( :ה ּוִבְבֶהְמֶּתָךִמָּכל ָהַעִּמים לֹא ִיְהֶיה ְבָך ָעָקר ַוֲעָקָר

ְוָאַכְלָּת ֶאת ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ) טז( :ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָיַדְעָּת לֹא ְיִׂשיָמם ָּבְך ּוְנָתָנם ְּבָכל ׂשְֹנֶאיָך

 ס: ם ְולֹא ַתֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי מֹוֵקׁש הּוא ָלְךנֵֹתן ָלְך לֹא ָתחֹס ֵעיְנָך ֲעֵליֶה

 
  ד פרק אבות מסכת משנה

 ... הצדיקים מיסורי לא ואף הרשעים משלות לא בידינו אין אומר ינאי רבי] טז[
 

 א פרק אבות מסכת משנה
 על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל אומר היה הוא הצדיק משמעון קבל סוכו איש אנטיגנוס] ג[

 שמים מורא ויהי פרס לקבל מנת על שלא הרב את המשמשין כעבדים הוו אלא פרס לקבל מנת
 : עליכם

 
 רמב"ם הלכות תשובה פרק ט 

יסיר ] ה"הקב[והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד ש

וישפיע לנו כל , יוצא בהןכגון חולי ומלחמה ורעב וכ, ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה

כדי שלא נעסוק כל ,  כסף וזהביהטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה כגון שובע ושלום וריבו

 כדי שנזכה לחיי הימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוו

 . העולם הבא

 
 תלעשות או להיעשו

 )יז:דברים ח" (י ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזהּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִל"

 ).יד:שמות יד" (ְיקָֹוק ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִריׁשּון"

"  ְוַהֲאַבְדָּת ֶאת ְׁשָמם ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים לֹא ִיְתַיֵּצב ִאיׁש ְּבָפֶניָך ַעד ִהְׁשִמְדָך אָֹתםְּבָיֶדָךְוָנַתן ַמְלֵכיֶהם "

 ).כד:דברים פרק ז(

 
 ר החייםאו

אין זו ממידות הטובות : פירוש, "ורחמי רשעים אכזרי", )י:משלי יב( על דרך אומרו –לא תחוס עינך 

 .כי במה שלפנינו אינה אלא רעה, ולזה מזהיר נגדיות מדה טובה, אלא מדה רעה

 

 אור החיים

רו והוא אומ, להעריך שרחמנות בדבר זה תוליד מיחוש עבודה זרה" 'ולא תעבוד אלוהיהם וגו"וגמר 

שכשאתה חס עליו ' העם'] הוא' המוקש, 'זאת אומרת[' הוא'] המילה[פירוש , "לך' הוא'כי מוקש "

 עליו לבל ה אשר צוו'הרחמנות'חוזר על ', הוא'] המילה[פירוש ]גם ש[או . אתה מתאכזר על עצמך

 .יחוס

 



© Mois Navon                                                                                                           www.DivreiNavon.com  2 

 רב הרשל שכטר

והרשות בידיהם להעניש או , ל לירות בכוונה להרוג"על חיילי צה, כשזה נחוץ,כמו במצב מלחמה "

 ."  להרוג ערבים חפים מפשע כשהמצב דורש כך

 
 )גור אריה על פרשת וישלח(ל מפראג "המהר

היינו היכי דלא עשו " כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום"ג דאמרה התורה "ואע

כמו שכם [כגון זה שפרצו בהם לעשות להם נבלה , אבל היכי דעשו לישראל דבר. ברלישראל ד

מותרים , כיון שפרצו להם תחילה, כיון דמכלל העם הוא, ג דלא עשה רק אחד מהם"אע] ועמלק

ג דהיו "אע"  ,צרור את המדיינים וגו"כגון , נ כל המלחמות שהם נמצאים"וה. ליקח נקמתם מהם

מותרים לבא עליהן , ה חילוק כיון שהיו באותה אומה שעשה רע להםאין ז, הרבה שלא עשו

 .וכן הם כל המלחמות, למלחמה

 
  ג :שמואל א טו

  ..." ְולֹא ַתְחמֹל ָעָליוַעָּתה ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו "

 
 רב הירש

כל , כאשר אנו חושבים על כל ההוראות] כי...[למה דווקא כאן נדרשת צייתנות, ...,רואים מיד

לנטייה לפעול באהבה כלפי , ה המתוכננים לחנך עם ישראל לרגישות עדינה אצילה"החוקים של הקב

עם כן הציווי לשאול כאן נראה פשוט כמנוגד לחלוטין למה , ולהתחשב בזולת תמיד, כל הבריות

 .שאחרת נלמד ונשאף

 
  ב תלמוד בבלי מסכת יומא דף כב עמוד

, "לך והכית את עמלק") טו' שמואל א(בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול : .... אמר רבי מני

! כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה] על[, נפש אחת אמרה תורה הבא עגלה ערופה] על[ומה : אמר

 יצאה בת קול ואמרה לו?  קטנים מה חטאו-ואם גדולים חטאו ?  בהמה מה חטאה-ואם אדם חטא 

סב אתה ופגע ") כב' שמואל א(ובשעה שאמר לו שאול לדואג . "אל תהי צדיק הרבה") קהלת ז(

 ."ַהְרֵּבה ִּתְרַׁשע ַאל") קהלת ז(יצאה בת קול ואמרה לו , "בכהנים

 
  )שמואל א רמז קכא (ילקות שמעוני

 ." כל שהוא רחמן על אכזרים לסוף נעשה אכזר על רחמנים"

 
 שמואל א פרק טו 

ּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַליקָֹוק ְּבעֹלֹות ּוְזָבִחים ִּכְׁשמַֹע ְּבקֹול ְיקָֹוק ִהֵּנה ְׁשמַֹע ִמֶּזַבח טֹוב ְלַהְקִׁשיב ַו) כב(

 :  ִּכי ַחַּטאת ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר ַיַען ָמַאְסָּת ֶאת ְּדַבר ְיקָֹוק ַוִּיְמָאְסָך ִמֶּמֶלְך) כג( :ֵמֵחֶלב ֵאיִלים

 
  הירשרב

 –הוא מראה שכוח אחר ', י האקט שבו הפר רצון ה"כי ע, "חטאת קסם"במכוון צוין כ' הפרת ציווי ה

ובאותה .  ' הוא בעל עוצמה רבה יותר מרצון ה–אם זה תאוות אישיות או אם זה שיקול דעת עצמי 

 . להיות מסוגל להכניע את הרצון העליון לרצונורמידה כך הקוסם מתיימ


