
 מחלקי המים  כרם נבות  – דפים מיוחדים 
 

 8מתוך    1עמ'  

 

 הרצחת וגם ירשת?   – כרם נבות  

המפגש בין אחאב מלך ישראל החזק והגאה עם אליהו הנביא הקנאי והלוחם, משתרע על כארבעה פרקים    מים ראשונים: 

בספר מלכים א )יז, יח, יט, כא( והוא מהסיפורים המרתקים במקרא. אחד משיאי העימות/מפגש ביניהם הוא סיפור כרם  

  .הפעם נבקש להרחיב ולהתמקד בפרשת כרם נבות.  בפרשת פנחס  אליהו ואחאבדברינו  בקצרה ב התעכבנו    עליונבות.  

  חה.הסלי   שואבי המיםעם  ואם הפלגנו והרחבנו בדף זה,  

ם ָהָיה ְלָנבֹות ַהִיְזְרֵעאלִ  רֶּ ה כֶּ ְך שְֹׁמרֹון:ר ְביִ ֲאשֶּ   יַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ לֶּ ל ֵהיַכל ַאְחָאב מֶּ אל ֵאצֶּ ַוְיַדֵבר ַאְחָאב    ְזְרעֶּ

ל ֵביִת  ת ַכְרְמָך ִויִהי ִלי ְלַגן ָיָרק ִכי הּוא ָקרֹוב ֵאצֶּ ל ָנבֹות ֵלאמֹׁר ְתָנה ִלי אֶּ ּנּו ִאם  אֶּ ם טֹוב ִממֶּ רֶּ ְתָנה ְלָך ַתְחָתיו כֶּ י ְואֶּ

ְתנָ  יָך אֶּ ְבֵעינֶּ ף  ְלָך    הטֹוב  סֶּ ה:כֶּ זֶּ ֲאבַֹׁתי ָלְך:  ְמִחיר  ַנֲחַלת  ת  ִמִתִתי אֶּ ִלי ֵמה'  ָחִליָלה  ַאְחָאב  ל  ָנבֹות אֶּ ר  ֹׁאמֶּ ֹׁא    ַוי ַוָיב

ר ל ֵביתֹו ַסר ְוָזֵעף ַעל ַהָדָבר ֲאשֶּ ר ֵאָליו ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי    ַאְחָאב אֶּ ל ִאְשתֹו ַוְתדַ ...    ִדבֶּ בֶּ ֹׁא ֵאָליו ִאיזֶּ ה יו מַ ר ֵאלָ בֵ ַוָתב

ה רּוֲחָך ָסָרה ְוֵאינְ  ם:זֶּ ל ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי ָואַֹׁמר לֹו ְתָנה ִלי  ָך אֵֹׁכל ָלחֶּ יָה ִכי ֲאַדֵבר אֶּ ף אֹו    ַוְיַדֵבר ֵאלֶּ סֶּ ת ַכְרְמָך ְבכֶּ אֶּ

ת ַכְרִמי: ֵתן ְלָך אֶּ ֹׁא אֶּ ר ל ֹׁאמֶּ ם ַתְחָתיו ַוי רֶּ ְתָנה ְלָך כֶּ ֹׁא    ִאם ָחֵפץ ַאָתה אֶּ ר ֵאלָ ַות ה  מֶּ ל ִאְשתֹו ַאָתה ַעָתה ַתֲעשֶּ בֶּ יו ִאיזֶּ

ֵתן ְלָך אֶּ  ָך ֲאִני אֶּ ם ְוִיַטב ִלבֶּ חֶּ ם ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִליְמלּוָכה ַעל ִיְשָרֵאל קּום ֱאָכל לֶּ רֶּ י ִעי֜רֹו ַהְזֵקִנִ֣ים   1... :ת כֶּ ַוַיֲעשּוּ֩ ַאְנֵשֵׁ֨

ְשִבי֙ם   ר ַהיֹֹּֽׁ ֶׁ֤ ים ֲאשֶּ ל  ֹו כַ ִעיר  בְ ְוַהחִֹׁרִ֗ ם ִאיָזָ֑בֶּ ֶ֖ ה ֲאֵליהֶּ ר ָשְלָחָ֥ ֶׁ֛ אש...  ֲאשֶּ ָֹׁ֥ ֹות ְבר ת־ָנבֶ֖ יבּו אֶּ ֹום ְוהִֹׁשָ֥ ּו צָ֑ ם:ָקְראֶ֖ ָיבֹׁאּו     ָהָעֹּֽ ַוַ֠

ָהֲאנָ  י  ְבֵנֹּֽי־ְבִלַיעַ ְשֵנֵׁ֨ ים  לֵ ִשָ֥ ָהָע֙ם  ד  ֶֶׁ֤֤גֶּ נֶּ ֹות  ת־ָנבִ֗ אֶּ ַעל  ַהְבִלַי֜ י  ַאְנֵשֵׁ֨ ַוְיִעֻדהּוּ֩  ְגדֹוֹ֒  נֶּ ּו  ַוֵיְשבִ֣ בֵ מֹׁ  א֘ל  ְךר  ְך    ַרָ֥ לֶּ ָ֑ ָומֶּ ים  ֱאֹלִהֶ֖ ֹות  ָנבֶׁ֛

הּו בָ  יר ַוִיְסְקֻלָ֥ ּוץ ָלִע  הּ֙ו ִמחִ֣ ת:ֲאָבִנֶ֖ ַויִֹׁצֻא֙ ַע אַ ...    ים ַוָימֹֹּֽׁ י ִכְשמָֹׁ֥ ת ָנבָ֑ ַוְיִהֶׁ֛ י ֵמִ֣ ב ִכִ֣ ֹות  ְחָאֶ֖ ם ָנבָ֥ רֶּ ֶׁ֛ ל־כֶּ ת אֶּ דֶּ ֶׁ֛ ב ָלרֶּ ֹות ַוָיִֶָ֣֤קם ַאְחָאִ֗

ֹו:  י ְלִרְשתֹּֽ  2.(טז- א  אכ)מלכים א  ס ַהִיְזְרֵעאִלֶ֖

ל ֵאִלָיהּו ַהִתְשִבי ֵלאמֹׁר:  ַוְיִהי ְדַבר ר ְבשְֹׁמרֹון ִהֵּנה בְ   ה' אֶּ ְך ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ לֶּ ר  קּום ֵרד ִלְקַראת ַאְחָאב מֶּ ם ָנבֹות ֲאשֶּ רֶּ כֶּ

ר  יו ֵלאמֹׁר כֹׁ  ֵאלָ ְרתָ בַ ְוִדַבְרָת ֵאָליו ֵלאמֹׁר כֹׁה ָאַמר ה' ֲהָרַצְחָת ְוַגם ָיָרְשָת ְוִד  ָיַרד ָשם ְלִרְשתֹו: ה ָאַמר ה' ִבְמקֹום ֲאשֶּ

ת ָדְמָך ַגם ָאָתה: ת ַדם ָנבֹות ָיֹלּקּו ַהְכָלִבים אֶּ   3ָלְקקּו ַהְכָלִבים אֶּ

ְרָך ַלֲעשֹות ָהַרע ְבֵעינֵ  ַיַען ִהְתַמכֶּ ר ָמָצאִתי  ֹׁאמֶּ ַוי ְיִבי  ֵאִלָיהּו ַהְמָצאַתִני אֹׁ ל  ר ַאְחָאב אֶּ ֹׁאמֶּ יָך  ִני  נְ ִה   ה':  יַוי ֵמִביא ֵאלֶּ

יָך ְוִהְכַרִתי ְלַאְחָאב ַמְשִתין ְבִקיר ְוָעצּור ְוָעזּוב ְבִיְשָרֵאל:   ֹׁאְכלּו ַהְכָלִבים    ...  ָרָעה ּוִבַעְרִתי ַאֲחרֶּ ַהֵמת ְלַאְחָאב ָבִעיר י

ַהָשמָ  ֹׁאְכלּו עֹוף  י ה  ַבָשדֶּ אֲ   ִים:ְוַהֵמת  ְכַאְחָאב  ָהָיה  ֹׁא  ל ִה שֶּ ַרק  ַלֲעשֹוְתַמכֵ ר  ֵהַסָתה אֹׁתֹו  ר  ר  ְבֵעיֵני ה' ֲאשֶּ ָהַרע  ת 

ל ִאְשתֹו:  בֶּ  4(.כה- שם שם יז)  ִאיזֶּ

ם ַשק ַעל ְבָשרֹו ַוָיצֹום ַוִיְשַכב בַ וַ  ה ַוִיְקַרע ְבָגָדיו ַוָישֶּ ת ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ   ַוְיִהי   ָשק ַוְיַהֵלְך ַאט: סְיִהי ִכְשמַֹׁע ַאְחָאב אֶּ

ל ֵאִלָיהּו ַהִתְשִבי ֵלאמֹׁר:  ְדַבר ֹׁא ָאִביא ָהָרָעה ְבָיָמיוכִ ֲהָרִאיָת ִכי ִנְכַנע ַאְחָאב ִמְלָפָני ַיַען    ה' אֶּ ִביֵמי    ,י ִנְכַנע ִמָפַני ל

 5. (כט- כז  שם שם) ְבנֹו ָאִביא ָהָרָעה ַעל ֵביתֹו:

 
ת  א   (ש רש"י, מפרותרגום "גדיף" של קללהחילוף    –  )"ברך"שקלל    עידי שקר שיעידוות באמצעות שדה" לנב ת "משפט  ננבל מתכואיז  1

וכל השמות האמורים בנבות, קדש, חוץ מאחד, ברך  : "יג דכת סופרים סמולם המושגים שלה )ראו ע ב -הים" לואת "א  המלך אחאב
 . (בשושקצת מ שן הנוסחך , א ירושלמי מגילה א טב, מקור " מלךנבות אלהים ו

 . הקטע  ן "ס" שבסוףלב לסימ. שימו בעצת ובארגון איזבל אשתו כרם נבות לעתלטות אחאב השור עד כאן בתמצית סיפ  2
ה ְוֶאת ֱאִליש  : "וה עליומצו  ר שהקב"היהו, לאחל, נפרדנו לכאורה מאאליהו בהר חורבהמתאר את    בפרק יט  3 ט ֵמָאֵבל ְמחֹול  פ  ע ֶבן ש 

ְחֶתיָך ִביא תַׁ ח ְלנ  איש  כר "נביא אחד", ו"צחונות גדולים, מוזינחל נם בהם  ארמול מלך  ב  אחאמלחמות    תי שפרק כ ב. ואמנם, ב " ִתְמשַׁ
)אלישע טרם ה  בציווי הקב"ליהו  אחוזר    ,של כרם נבות  הקשהול  ו לנוכח מעשה העאך  .  אלישע(אליהו )ולא  נמצא שם    לאהאלהים" ו

הנוקב עד    הביטוי ת  לדורור  זנגממנו  עימות    –  אחאבעם  דרמטי  ושיר  יימות  בע  ,מוסרי במלוא תוקפו הנבואי והומתגלה  נמשח(  
וחו ודמותו  ר  ימה, אבלייעלה בסערה השמשם    בתחילת ספר מלכים בעוד  )אליהו יחזור  רשת"?  סרי: "הרצחת וגם יתהום העוול המו

ל  ע  חאב כועס על, בעוד שאשל איזבל במ חלקה  מקריאה פשוטה של המקרא עולה בברור  כל הדורות(.    ילוו את עם ישראל לאורך
 ?  עשיועל מהקלה משום יש בכך האם  – מדעת עצמו כזהעשה ה מ שעוה  לא הילי אונבות אבל  

: "אשר הכעסת  כתוב, ככל חטאותיושה כרם נבות, אלא על  מעא רק על  לה שבא איתו בחשבון  אליהו שופך חמתו על אחאב ונרא  4
איזבלהמזכי  אך מה פשר הפסוק האחרון   ותחטא את ישראל".  בכל  ומר:  ל רוצה    –  רק: "סוק פה ל  ע  "ם מלביפירוש    ורא  ?ר את 

".  זבלאותו אי  האחרים יען שהסת  ןצוצמם, והוא התמכר לרמדעת עלא היה אחד כאחאב, כי כולם עשו הרע  המלכים הרשעים  
  הנבלה בכרם  מעשי אחאב בכלל, מעשההאם יש הקלה מסוימת ל?  אב או שמא מחמיר איתול אחעשיו שהאם פרט זה מקל על מ

הראשון: "האשה אשר נתת עמדי היא אמרה לי ואוכל"?  ה מזכיר את דבריו של אדםזין הא ל?ל איזבש תהסהה כחנבות בפרט, לנו
 מש מבוא לקטע הבא. וא יכול לשהבינתיים נראה שלהלן, וד ועשנראה  ילפסוק זה משמעות כפמסתבר שיש 

ניתן לחבר אותה    םהא יחסות?  יה להתיאוור  תאמיתישל אחאב היא    אם כניעה זודרש. המינורי לכאורה זה, דורש פירוש ומסיום    5
בקשים  וצמים ומכסים שק  ת שיע את נבות וכעת מ עיל על איזבל שהסתה אותו? קודם קוראים צום ועצרה על מנת להרללפסוק  

 ח? צהקב"ה יכול לסלוח על ר  !איננו בין אדם למקום, אלא בין אדם לחברו המעשה כאןסליחה? והרי 

https://www.mayim.org.il/?parasha=5713
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95-%D7%91%D7%94%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%911#gsc.tab=0
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ל    6ֵבין ִיְשָרֵאל: פָרם ּוין אֲ בֵ ַוֵיְשבּו ָשֹלש ָשִנים ֵאין ִמְלָחָמה   ְך ְיהּוָדה אֶּ לֶּ ד ְיהֹוָשָפט מֶּ ַוְיִהי ַבָשָנה ַהְשִליִשית ַוֵירֶּ

ְך ִיְשָרֵאל: לֶּ ל ...    מֶּ ר אֶּ ֹׁאמֶּ ְך ִיְשָרֵאל ָכמֹוִני    ַוי לֶּ ל מֶּ ר ְיהֹוָשָפט אֶּ ֹׁאמֶּ מֹוָך  כָ ְיהֹוָשָפט ֲהֵתֵלְך ִאִתי ַלִמְלָחָמה ָרמֹׁת ִגְלָעד ַוי

יָך:ְכַעִמ  ָך ְכסּוַסי ְכסּוסֶּ ם ַהֵאֵלְך ַעל ָרמֹׁת  ַוִיְק ...    י ְכַעמֶּ ר ֲאֵלהֶּ ֹׁאמֶּ ת ַהְּנִביִאים ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש ַוי ְך ִיְשָרֵאל אֶּ לֶּ בֹׁץ מֶּ

ְך:   לֶּ ְוִיֵתן ֲאדָֹׁני ְבַיד ַהמֶּ ֹׁאְמרּו ֲעֵלה  ְחָדל ַוי ֹׁ ִגְלָעד ַלִמְלָחָמה ִאם אֶּ ְוִנְדְרָשה הֹושָ ר יְ מֶּ אַוי ָפט ַהֵאין פֹׁה ָנִביא ַלה' עֹוד 

ֹׁא ִיְתַנֵבא עָ   ֵמאֹותֹו: ת ה' ֵמאֹׁתֹו ַוֲאִני ְשֵנאִתיו ִכי ל ָחד ִלְדרֹׁש אֶּ ל ְיהֹוָשָפט עֹוד ִאיש אֶּ ְך ִיְשָרֵאל אֶּ לֶּ ר מֶּ ֹׁאמֶּ ַלי טֹוב  ַוי

ר ְיהֹו ֹׁאמֶּ ן ִיְמָלה ַוי ֹׁ ָפט שָ ִכי ִאם ָרע ִמיָכְיהּו בֶּ ְך ֵכן:ַאל י לֶּ  (ח- א  בכ)מלכים א   7...  אַמר ַהמֶּ

ת ָכל ִיְשָר  ר ָרִאיִתי אֶּ ֹׁאמֶּ ה ָישּובּו ִאיש  ַוי ֹׁא ֲאדִֹׁנים ָלֵאלֶּ ר ה' ל ֹׁאמֶּ ה ַוי ם רֹׁעֶּ ר ֵאין ָלהֶּ ֹׁאן ֲאשֶּ ָהִרים ַכצ ל הֶּ ֵאל ְנפִֹׁצים אֶּ

ְבָשלֹום:   ְדַבר ...  ְלֵביתֹו  ְשַמע  ָלֵכן  ר  ֹׁאמֶּ ָרִא   ַוי אֶּ ה'  עַ יִתי  יֵֹׁשב  ִמיִמינֹו  ת ה'  ָעָליו  עֵֹׁמד  ַהָשַמִים  ְצָבא  ְוָכל  ִכְסאֹו  ל 

ת ַאְחָאב ְויַ   ּוִמְשמֹׁאלֹו: ה אֶּ ר ה' ִמי ְיַפתֶּ ֹׁאמֶּ ה אֵֹׁמר ְבכֹׁה:ַוי ה ְבכֹׁה ְוזֶּ ר זֶּ ֹׁאמֶּ ַוֵיֵצא ָהרּוַח ַוַיֲעמֹׁד   ַעל ְוִיפֹׁל ְבָרמֹׁת ִגְלָעד ַוי

ֹׁאמֶּ וַ ִלְפֵני ה'   ר הר ֲאנִ י ֹׁאמֶּ ּנּו ַוי ר ְתַפתֶּ   ' ֵאָליו ַבָמה:י ֲאַפתֶּ ֹׁאמֶּ ר ְבִפי ָכל ְנִביָאיו ַוי קֶּ ר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רּוַח שֶּ ֹׁאמֶּ ה ְוַגם  ַוי

 (כב- שם שם יז) 8...  תּוָכל ֵצא ַוֲעֵשה ֵכן:

ִיְשָראֵ  ְך  לֶּ ת מֶּ ה אֶּ ַוַיכֶּ ת ְלֻתמֹו  שֶּ ְלַרָכבֹו ֲהפְֹׁךַהְדבָ ֵבין    לְוִאיש ָמַשְך ַבּקֶּ ר  ֹׁאמֶּ ַוי ַהִשְרָין  ּוֵבין  ִמן  ָיְדָך    ִקים  ְוהֹוִציֵאִני 

ה ִכי ָהֳחֵליִתי: ְך ְבשְֹׁמרֹון:...  ַהַמֲחנֶּ לֶּ ת ַהמֶּ ְך ַוָיבֹוא שְֹׁמרֹון ַוִיְקְברּו אֶּ לֶּ ב ַעל ְבֵרַכת שְֹׁמרֹון   ַוָיָמת ַהמֶּ כֶּ ת ָהרֶּ ַוִיְשטֹׁף אֶּ

ת ָדמֹו ְוַהזֹׁנֹות ָרָחצּו ַהְכלָ ּקּו ֹלַויָ  ר ִדֵבר:ִבים אֶּ  9. (לח- לדשם שם  )  ִכְדַבר ה' ֲאשֶּ

יֵ ...   ִלְקַראת  ַוֵיְצאּו  ְבִרְכבֹו  ִאיש  ְיהּוָדה  ְך  לֶּ מֶּ ַוֲאַחְזָיהּו  ִיְשָרֵאל  ְך  לֶּ מֶּ ְיהֹוָרם  ָנבֹות  ַוֵיֵצא  ְלַקת  ְבחֶּ ַוִיְמָצֻאהּו  הּוא 

ת ֵיהּוא וַ ִהי  ַויְ   :יַהִיְזְרֵעאלִ  ר ָמהִכְראֹות ְיהֹוָרם אֶּ ֹׁאמֶּ ר ֲהָשלֹום ֵיהּוא ַוי ֹׁאמֶּ יָה    י ל ִאְמָך ּוְכָשפֶּ בֶּ ַהָשלֹום ַעד ְזנּוֵני ִאיזֶּ

ת ְיהֹוָרם ֵבין ְזרָֹׁעיו ַוֵיֵצא ַהֵחִצי ִמִלבֹו ַוִיְכַר ...    ָהַרִבים: ת ַוַיְך אֶּ שֶּ ל ִבְדַקר    בֹו:ְבִרכְ   עְוֵיהּוא ִמֵלא ָידֹו ַבּקֶּ ר אֶּ ֹׁאמֶּ שֹו  ָשלִ ַוי

ְלַקת ְשֵדה ָנבֹות ַהִיְזְרעֵ  אִלי ִכי ְזכֹׁר ֲאִני ָוַאָתה ֵאת רְֹׁכִבים ְצָמִדים ַאֲחֵרי ַאְחָאב ָאִביו ַוה' ָנָשא ָעָליו  ָשא ַהְשִלֵכהּו ְבחֶּ

ה:  ת ַהַמָשא ַהזֶּ ת ְדמֵ   אֶּ ת ְדֵמי ָנבֹות ְואֶּ ֹׁא אֶּ ש ְנֻאם ה' וְ ו ָרִא ָבָני  יִאם ל מֶּ ֹׁאת ְנֻאם ה'  ִשלַ יִתי אֶּ ְלָקה ַהז ְמִתי ְלָך ַבחֶּ

ְלָקה ִכְדַבר ה': ְוַעָתה ָשא   10.(כו  –כא    יםמלכים ב פרק ט פסוק)ַהְשִלֵכהּו ַבחֶּ

 של נבותרוחו  – מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב

י ה' ַויֹאמ  " א ָהרּוַח ַוַיֲעֹמד ִלְפנֵּ ֹ ֲאַפת  ֲאִני    רַויֵּצֵּ ָליו ַבָמה:ּנּו ַוי ר ה' אֵּ ק    אמ  א ְוָהִייִתי רּוַח ש  צֵּ ר אֵּ ר ְבִפי ָכל ְנִביָאיו  ַויֹאמ 

ן  כֵּ ה  ַוֲעשֵּ א  צֵּ תּוָכל  ְוַגם  ה  ְתַפת  ר  א  "  ַויֹאמ  רוח?    11.(כב-כא  בכ)מלכים  נבות    -מאי  של  רוחו  יוחנן:  רבי  אמר 

  " )תהלים קא ז(. ד עינינגל  יכון  קרים לא"דובר ש  :יבשכן כת יצתי,  חמהיזרעאלי, מאי צא? אמר רבינא: צא מ

 12פא, היינו דאמרי אינשי: דפרע קיניה מחריב ביתיה. אמר רב פ

 
הבטחה לעיל  ת "פ"(, נראה שהוא ממשיך את הו פי סימון הפרשות )האלו וינלפי עניא, אך    יםבמלכב  זה פותח את פרק כפסוק    6

 פרשת כרם נבות בלא כלום? ? האם יצא מכל אך מה על אחאב הקודם. ייך לפרקשו  בוא הרעה על ביתולאחאב, שלא בימיו ת
 נה צדקיהו בן כנעובין  לחמה  תבוסה במ מאשר מזהיר את שני המלכים  מלה  י  ןמיכיהו בא  יבין הנב  ת עימומתפתח    שדלגנו עליובקטע    7

ר ה"  אשר חוזר על דברי ארבע מאות הנביאים ומנבא: גַׁ ' ְבֵאֶלה  ֹכה ָאמַׁ דח ֶאת א  ְתנַׁ ם עַׁ ם:  ר  ֹּלת  ְנִבאִ   כַׁ ל הַׁ ֵלה ים ִנְבִאים ֵכן ֵלאְוכ  ֹמר ע 
ְצלַׁ  ד ְוהַׁ ֹמת ִגְלע  תַׁ  חר  ֶמֶלְך ְביַׁד ה'ן ְונ  שֶ את דברו ומשביעו:   כיהו לומרדוחק במי אך יהושפט". הַׁ ק ֱאֶמת ְבֵשם ה' רא  י רַׁ ֵבר ֵאלַׁ  ".  ֹלא ְתדַׁ

אומר    –בשלום"    ם בבית הכלא: "עד שובימוש   זה האחרון, וה את מיכיהו כנענה מכדקיה בן  צ,  אה זו לא אוהב נבו אחאב כמובן    8
 . שיתאי באחאב המלחמהאת שר ממקדים , אידים לארם סמפלמלחמה ויוצאים ב אחאב. יהושפט ואחא

בדמו    ו ספוגיםישל שטיפת המרכבה שה"ב שהזונות שרחצו המים  לט עסנהדרין  ראו בגמרא  אישי,  עונשו ה  כאן מקבל אחאב את  9
כל כך,    יםה דבר תמלא הי   '' תומות שמשך "לו של אחאב. ואיש הקששהתקינה איזבל במרכבת  הזונות צורות  אחאב, הם כנגד    של

יורש    ובנו יהורםשנה על ישראל    22למלוך  זכה אחאב  ל עדיין  אב.  "כיהו ואחת של אליהואחת של מי  :חזיונותלתמם שתי  "אלא:  
 . יהודהממלכת  תליה בתה בוע בישראל משוך בחוטי הממלכה ממשיכה לואיזבל  .רצחת והורשת(כסאו )את 

ת יהורם בנו של אחאב  אשר מכה אמרד יהוא  ב כאן,    .אבאחי מותו של  אחאב גם אחראת בית  ף  חטא הריגת נבות וגזל כרמו רוד  10
שם  לכרמו של נבות.  בגבל  אשר  ו  , מן הסתם בארמון "היכל אחאב" שנזכר בפרק שלנואל ערפא ביזרהתזה האחרון הולך לש  בעת

יהודה    לך מ  (יהושפט  דנכ)יהורם  ן  חזיהו בא  בא  ם, לש מה עם ארם )ראו פרק ח שם(אב להתרפא מפציעה במלחהולך יהודם בן אח 
אחותו  את  בת אחאב, הינו  עתליה    תא לאשה אנשאביו  ם  ריהו.  יהורם מלך ישראל  אחזיהו הוא אחיין שליו )בקרו בחולת ההיא, לבע
ן ֵבית ַאְחָאב  ", ככתוב:  בן אחאב   םיור  של תַׁ ,  בקטע לעיל אליהו    אתנבובנו של אחאב כעל   י נבות לא רקים דממושתכאן  (.  "הּואִכי ח 

, כמתואר  אחאב , כי אם גם על כל שבעים בניו של  גוויה שלימה  ממנה  הנותר  ולא   מבזה  מתת בצורהו מ  אשראיזבל  ולא רק על  
ה שם עולה למלוך  אחאב הוא דווקא ביהוד המשך ביתחיו )שם י יג(, אבל דה ואת אמלך יהו ובפרק י שם. יהוא הורג גם את אחזיה

נותר    אחאב  דמו שלמקצת מ.  של אחזיהו בנו    יואשליך את  ימו ן  ר יתקומם יהוידע הכהאחאב, עד אשבתו של  ,  ה אשת אחזיהועתלי
 ויאשיהו.  עינו אזי דם זה התגלגל עד מלכים צדיקים כחזקיהובחיים ואם לא טאיפוא 

ֵלה  "אב:  באו לאחנ  אשר  בן כנענה וארבע מאות הנביאים  עם צדקיהכנזכר לעיל  ת  ו בן ימלה אשר מתעמ זו נבואת מיכיה   11 ֹמת  ע  ר 
ד ְוהַׁ  תַׁ לַׁ צְ ִגְלע  ֶמֶלְךן ה' ְביַׁ ח ְונ   ". ד הַׁ

ממחיצתו  אב ויצא  כעסו מאח  וקם חמתו וקנאתו מחריב ביתיה כרוח של נבות שנקם קנאה הפורע נ  -ה  דפרע קיניש"י: "מפרש ר  12
שר הפכה לרוח שקר , אשל נבות   את אחאב באמצעות נביאי הכזב שלו וגרמה למותו, היא רוחו  ה ופיתתאה ה". הרוח שיצשל הקב"

  אין   - על ידו  ענש  נ   רוכל שחבי  הכלל: " ן על  ובדי  ב"קמט עשבת  גם בגמרא    רוח זו   ראו אזכור   צתי". : "צא ממחי ולפיכך נאמר לה
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 עם רצח הבל השוואה  –פרשת בראשית  כב ט ראשית רבהב

  ץ ר   מרעהה  בעל  והיה  .לאחוריו  והפשילו  אחד  גדי  וחטף  למרעה  שנכנס  לאחד  משל".  צועקים   אחיך  דמי  קול"

  : לקין  ה "הקב כך אמר    .אחריך  מפעה  הוא   והרי  : לו  אמר  .כלום  בידי   אין  :לו  אמר  ? בידך  מה   : לו  אמר ,  אחריו

"  דמי אחיך "  : אאל  ,אןכתיב כ  ןאי   ' אחיך  דם'  :אומר  רבי יודן  . רבי יודן ורבי הונא ורבנן  ".  קול דמי אחיך וגו' "

 :ניו אין כתיב כאן, אלאב  דםדם נבות ו - (כו ב ט)מלכים " תאת דמי נבו" :רבי הונא אמר .דמו ודם זרעיותיו  -

בני  בדמי  "אין כתיב כאן, אלא    'בדם יהוידע'  :דמו ודם זרעיותיו, רבנן אמרין  -"  את דמי נבות ואת דמי בניו "

 13. (כה דכ ב ברי הימים)ד  וי תדם זרעיודמו ו -"  יהוידע

 הכל חמור מרצח  – רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד הלכה ט

ב מיתה ממיתין אותו ואם אינו חייב מיתה  אם נתחיי  אלא,  מיתת בית דין  יבזה לשאר מחויי  ן דבר עושי  ין וא

  . יםדמ אין בהן השחתת ישובו של עולם כשפיכות    ,נות חמורין משפיכות דמים שאע"פ שיש עו  14. פוטרין אותו

ות שבין  מעביר   נות הןוהעאלו  ש  15. כות דמיםאינן כשפי  ,ואין צריך לומר עריות או חילול שבתבודה זרה,  אפילו ע

שע גמור ואין  בינו לבין חבירו, וכל מי שיש בידו עון זה הרי הוא רמעבירות שאבל שפיכות דמים  ה" אדם להקב

עון זה  כ ימיו שקולין כנגד  עו...  ל המצות שעשה כל  נ צא ולמד מאחאב  רק לא היה  "  :אמר בובד ע"ז שהרי 

עון שחייבו כלייה ולא היה שם דבר אחר  לא נמצא    , הרוחות  יאלה   לפני  ו יוכשנסדרו עונותיו וזכיות   ",אחאבכ

  . תפתה וגם תוכל :ונאמר לה .זו רוח נבות - ותצא הרוח ותעמוד לפני ה': אמרשנ ,לא דמי נבות א ,ששקול כנגדו

 16קל וחומר להורג בידו.  .יבבא סאל ,והרי הוא הרשע לא הרג בידו 

 חמודבלא תט בעב חאא – רשה כדו רבה )איש שלום( פאליהתנא דבי 

וצפה בהן בעשרה בני אדם  וף העולם ועד סופו,  בעולם כולו שברא מס  ה"הקב תכל  נסש  מלמד   אלהיך,  אנכי ה'

ח,  ן בן זרכ עושמשון,    אבאלית ומקושש עצים, אבשלום יו מיכה וירבעם בן נבט, בן ישר  :שבעטו בו, ואילו הן

ישראלית. זכור  ה   בן בעט    -   לא תשאבעם.  בעט יר  -   ה לךבעט מיכה. לא יהי  -  אלהיך ה'    אנכיות ואחאב.  עידי נב 

  -   א תגנובבעט שמשון. ל  -  א תנאףבעט יואב. ל  -  בעט אבשלום. לא תרצח  -  כבדבעט מקושש עצים.    -  ושמור

 17בעט אחאב.  -  בעטו עידי נבות. לא תחמוד  - . לא תענהבעט עכן בן זרח
 

ה כי הפכה  הקב"ה, אך שם נדחית ראיה זו בטענה שהרוח נדחת  ישלפיכך יצאה הרוח מלפנ  ,"ה" הקבתו של  תו במחיצ ומכניסין א
מצדקיה בן כנענה. ואין  והדוגמא  "המתנבא מה שלא שמע"  של    ונשו ן עיבד  א"פט עסנהדרין  סף, הוא בגמרא  ר. אזכור נולרוח שק

ון: "עלה והצלח",  נביאים מתנבאים כולם באותה לשה מאות   אה שארבערכאשר משום ש ,תוו תירוץ שרוחו של נבות התעתה אול
  לו הקדשנו דף מיוחד ,  ד"חאין שני נביאים מתנבאים בסגנון א כלל: "לגל ל. הדיון שם מתגשמדובר ברוח מטעהצריך היה להבין  

תתה את אחאב  ייצאה ופ שהרוח  ש  רבי יוחנןדרשת  את    שמביאיםה מקורות אלה  כאן נסתפק בשלושראו שם.  יוחדים.  בדפים המ
 . את כרמו והרגואחאב  היזרעאלי שחמד  וגרמה למותו, היא רוחו של נבותבאמצעות נביאי הכזב שלו 

לצדו  רשת בראשית.  בפ  הראשון  הרצח  –קין והבל  רינו  ראו דבל בידי קין אחיו.  ח הראשון זה של הבאל הרצת מתקשר  בו רצח נ  13
כל רצח הוא הרג לא לעיל(.    10ראו הערה  ה הראשון הציל אותו מידי עתליה ), לאחר שזבימי יואשהכהן  ע  ח יהוידן גם רצאנזכר כ

ך  )ואין צור במקרא  ם בפירוש  ידי שנזכרו בו גם הבניומכולם, היח  הצאצאים שיכלו לעמוד ממנו.ל  אלא של כו האדם,  תרק של או
ש  בפרשני המדר.  בגמרא סנהדרין  להלןשנראה  ות  בדיני נפשא השבעת העדים  והדבר גם מתקשר עם נושהוא נבות.  דמי(  -םשה דבדר

  ב הרב זאמהרז"ו,  בל )כך שגם קין ירש את צאנו של הות, אם בורצח נב  לשבקשו להרחיב את הקשר בין רצח הביש    המאוחרים 
ם דמו של נבות  וכך היה ג  (אבנים" )נזר הקודשלך על העצים והשו מוהיה דמש"הבל  מדרש על  ל הק כא( ואם בהשוואה שפר  וולף

 אים והמשכיות. לקין היו צאצ םגשל אחאב, ו  . ולעיל הערנו שאחרי ככלות הכל, היה נצר לדמומושלך
"כונסים לכ  14 רים  בדינים אח  אין עדות מדוקדקת עפ"י כל הכללים.רצח, אבל  יפה" של מי שברור לנו שכוונתו לדין המיוחד של 

 אי )גם מספק( והוא משוחרר. , או זכמיתה דינועונשם מיתה אין מצב כזה: או חייב וש
 . "יהרג ואל יעבור"תיהן ב , הגם ש)ומשבת( נראה שבדרך אגב אנחנו שומעים כאן שבעיני הרמב"ם עבודה זרה חמורה מעריות 15
גדול ממנה, ות  חומרת שפיכ   דברי הרמב"ם הנמלצים האלה על  16 "ק  רד. כך למשל  ים רבים מצוטטים ע"י פרשנ  דמים שאין חטא 

המשנה   –נה בסנהדרין פרק ט משנה ה  , וכך גם תוספות יום טוב על המשם א פרק כב פסוק כמלכי בפירושו לפרשת כרם נבות ב
ִניפּו ֶאת  נות: "מילים כדרבמצאנו    . וכבר במקראכונסים לכיפהין  דעל   ח  ֶשר אַׁ ְוֹלא תַׁ ָאֶרץ א  ּה כִ ה  ִניף ֶאת ה  י הַׁ ֶתם ב  ם הּוא יַׁח  ָאֶרץ  ד 

ָאֶרץ ֹל ר  ְול  שֶ א ְיֻכפַׁ ם א  ד  ם ֹשְפכלַׁ ּה ִכי ִאם ְבדַׁ ְך ב  על הפסוק  אמנם,    (. בפרשת מסעי  חנופת הארץ דברינו  ראו  ,  ה לגבר ל)במד   "וֹ ר ֻשפַׁ
ראו הפסוק    .סוף הדףבסנהדרין  למי  ירושכפי שנראה ב  ", אפשר לדוןרק לא היה כאחאב: "רק את חציו השני  ב"ם מצטטשהרמ

י  "לעיל:    לאהמ ק ֹלא ה  ֵכר לַׁ שֶ ה ְכַאְחָאב א  רַׁ ׂשוֹ ר ִהְתמַׁ ה אֹ ע  ת  ֶשר ֵהסַׁ ע ְבֵעיֵני ה' א  רַׁ שאיזבל    לחצי השני של הפסוק  ." ֶבל ִאְשתוֹ תֹו ִאיזֶ ת ה 
, אבל "הרע בעיני ה' " יומו ידלא הרג בב הגם שוחית של אחאעל האחריות השיל  רומז הרמב"ם בדבריואולי  ,  חאבהסיתה את א

ם  לדורותיה   רמב"םנניח לשאלות אלה שמן הסתם דנו בהם מתרצי ה  ו שרצח הוא עבירה בין אדם לחברו.סותר לכאורה את דברי
ת  האולטימטיבי הדוגמה  רצח נבות הוא  "ם:  של דברי הרמב  ין הקשהלהלן(, ונתמקד בגרעעוד    ה )גם את נושא הסתת איזבל נרא

ת  בפרש  אלוהי הרוחותות". ראו דברינו טוי "אלוהי הרוחנוקט כאן הרמב"ם בבילא בכדי  !ממנה  השאין קשדמים  ת שפיכותלעביר
 פנחס. 

עשרת הדברות    מפני מה נאמרו: "קמייתא' הדברות  י  -פיסקא כא    שלום(  פסיקתא רבתי )אישבלה )מקור?( לדרשה זו  או מקביר  17
מקושש,    מקלל, זכור ביטללא תשא ביטל    ירבעם,ביטל מיכה, לא יהיה לך ביטל    נכיא  .ותםמפני שהיחידים בטלו א  ?בלשון יחידי

ד ביטל אחאב  בא, לא תחמוביטל צי , לא תענהביטל זמרי, לא תגנוב ביטל עכןא תנאף יטל יואב, לבד ביטל אבשלום, לא תרצח ב כ
  לא תחמודאת מעשהו על הדיבר    ן ממקמותהמחומרת מעשהו של אחאב כאשר    ות ממעיט דרשות אלה  ם  ". הא הרצחת וגם ירשת

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%95%D7%94%D7%91%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%97-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F#gsc.tab=0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%95%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%9F
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA#gsc.tab=0
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 עדים מאיימים על הכיצד  – ד אן דף כט עמומסכת סנהדרי 

וגשם אין איש מתהלל במתת  ורוח    יאיםשנ"   :הודה: הכי אמרינן ליהואמר רב    19? הול  אמרינן היכי    18א.גמר

אלא אמר    21. שב שני הוה כפנא ואבבא אומנא לא חליף  :יכלי למימר  יה רבא: אמר ל   20. )משלי כה יד(  "שקר

יכלי    י:שאיה רב  ל  אמר  22. )משלי כה יח(  "ענה ברעהו עד שקר  שיץ שנון אוח   מפץ וחרב"רבא: אמרינן להו:  

מר זוטרא: אמרינן    נתן ברלי   ר מלא אמר רב אשי, אא  23. בשכי  ה לאניש  י הוה מותנא ואיניש בלאלמימר שב שנ 

והושיבו שנים אנשים בני בליעל נגדו ויעדהו לאמר ברכת אלהים  "  :דכתיב  24גרייהו זילי, להו סהדי שקרי אאו

 25. "ומלך

 בול רעהוג מסיג וראר –תבוא פרשת כי כז טו מדרש הגדול דברים 

ם צל  עשהוייכה  וד משיעמ וראה  רבינו  עמד משהבשעה ש  :ים. אמרו חכמ "ש אשר יעשה פסל ומסכההאי  ארור"

 ,קול אביהםי אינן שומעין לראה בניו שלעל   26. "ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה"  :אמר  ,ויתעה את ישראל

  27. "ול רעהורור מסיג גב א" :רמא  ,זלוגו  . ראה אחאב שחמד כרם נבות"אביו ואמו]מקלה[ ארור : "אמר

 הזו  הצגהכל הה מל – יכא רד"ק מלכים א 

ו  -  "ויעידוהו" יש לשאול כיון שהשרים  ייעידו בו,    ? זה  כין לכליו צרילמה ה  ,י שקר היהדבר כ דעו ההסגנים 

  במעל עםה  וידם היין  כי זקני העיר והשרים היו מעט  :התשובה  !ברעדות ובלא דאיזבל בלא    יהרגוהו במצות

  רגו בלאוהואילו רצתה איזבל ל... נם  ירגו בח ום להיחלא היו מני  ,רצו הזקנים לגלות הדבר לעם  ואיל י כ  ,יזבלא

 
הדברות בדיבר לא תחמוד.  ת עשרת  תמת התורה אלא, הן מנסות לרדת לשורש הדבר. לא בכדי חו על רצח כרמב"ם לעיל(?    )במקום

כל יתיאש האדם מש  והלב, ועקר המצי החמדה תלויה בלא תחמוד. ידוע כ: "ושת יתרפריד  כ  שמות  בן אשר  בחיי    יברפירוש  ראו  
  א אדם לידי ולא יחמדם, כי מתוך החמדה יבחשבה הזאת שלא יחשוב בהם ויפנה לבו מן המ טלין, וברו קרקע ומטלמה שיש לח

ו לידי  אחמדם ואקחם", והחמדה הזאת הביאתוגו' וטובה  נער אחתלל אדרת ששב כא( "ואראה  בעכן: )יהושע ז מצינו  יחה, שכןרצ
סוף  אמרו במדרש: )תוספתא סוטה ו  שהביאתו לידי מיתה. לי והיא הסיבהות היזרעאנב חאב שחמד כרםא יןכן מצינו בענסקילה, ו

לפסוק:  דבריו גם בפירושו  ו  ". ראממנו  ם ינותנים לו ומה שבידו נוטל   ומד אין י לו, מה שחה שאינו ראו כל מי שהוא חומד מ פ"ד(  
ה  וזייט של שבועות  כדרך שיסד הפ...    ":  ד כבכת  ראשיכלי יקר ב(. וראו עוד בפירוש  לא  במדבר לה)  ""ולא תקחו כופר לנפש רוצח

י  הרי אחאב על ידשבלא תחמוד: "  כלולים  רוניםות האח", והוא מסביר כיצד חמש הדברהדברות בלא תחמוד כלוליםלשונו אלה  
ואם  כיבוד אב ' ", והדברות הראשונים מתחברים דרך מצוות  וכו יןד  , וגנב דעת בית, ושכר עידי שקרמד, וגם רצח חעאלי  זר הי  נבות

 . בפרשת יתרו   תחמוד לא ודברינו   דבריו בפירוט שם . ראויםהראשונ החמיששחותמת את ה
עליהן ומוציאין  היו מכניסין אותן ומאיימין    ?העדים  בודקים אתכיצד  : "מסכת סנהדרין פרק ג משנה וב משנה  יא על הגמרא זו ה  18

 ! ני ממונותיוכו' ". ושם מדובר בד שזה חייב לזה דעוך אתה ילו אמור היא לחוץ ומשיירין את הגדול שבהן ואומרים  את כל האדם
 ו(? ירתע)ולא י שיאמרו אמת  היו מאיימים על העדיםכיצד  19
 לץ שם. רו, הם יגרמו לכך. ראו רש"י ושטיינזשבכון עדות שקר לא יורד הגשם ואם הם ישק 20
   .יזוקוומנות( לא נובעלי המלאכה )א עב )מיעוט גשמים(רשל שבע שנים כבר היו  21
 בעדים עצמם. אן, זו כבר פגיעה כתו". ייראו שלא ימובעון עדות שקר דבר בא וית"רש"י שם:  22
 .פיכך אף לאיום זה אין הם חוששיםולנו.  וכל אדם מת בזמ בע שנים היה דברשטיינזלץ: כבר היו ש 23
 שם.  לץושטיינז"י . ראו רשא ממוןושכל מבוקשם ה שאפילו מי ששכר אותם להעיד עדות שקר, בז להם 24
ל מי ששכר אותם,  בהם ש  הזלזולר  אזכו)כולל    השקר בפרשת כרם נבות  מרא, מהמקרה של עידיהוא למסקנת הגדים  עהעל   האיום  25

אחאב על מנת שלא יגלו מי שכר  הרג  ת העדים  רמז שבסוף גם אב  ,ואיום סמוי נוסף עליהם  בותפרשנות למעשה כרם נשיש בו  
בדיני נפשות  עדים  ם על  ושהאי  ן פרק ד משנה הימשנה מסכת סנהדרו  רא נות!  ובדיני ממ  ות כאן בעדב שמדובר  . ונזכיר שואותם(

  דיני ממונות אדם   .וו יודעין שלא כדיני ממונות דיני נפשותה  ...    ת העדים על עדי נפשותיימין אכיצד מא"ור קין והבל:  מסיפ  הוא
  אחיךדמי  :  נאמרש  , יות אחסוף העולם שכן מצינו בקין שהרג א ד  ין בו עדיני נפשות דמו ודם זרעיותיו תלו  ,ותן ממון ומתכפר לו נ

כל המאבד נפש אחד מישראל טוי ")ושם גם מקור הבי".  העצים ועל האבנים  מושלך עלהיה דמו  . ש ..דמו ודם זרעיותיו  ...  צועקים  
ות מאיימים מסיפור רצח קין  פשל עדי נע"(.  כאילו קיים עולם מלא...  כל המקיים נפש אחת מישראל  כאילו איבד עולם מלא ו...  

מקורות לעיל החל ממדרש בראשית רבה  התשובה טמונה ב  הכיצד? ים מסיפור נבות!  נות מאייממוו על עדים בדיני מואיל   והבל
עלולים להיגרר דיני ממונות  בין לא תחמוד ולא תרצח.  ת רצח נבות עם רצח הבל, דרך הרמב"ם והמדרשים לעיל והקשר  שכורך א

 תרצח. אל לא   מתחבר בסופו של דברנפשות! לא תחמוד  נימאד לדימהר 
לבני    עומד ואומר  משהכאשר  לומר ש  ןדרשה שלא לעצור ולתמוה על עוז רוחו של השזה, אבל קגין קטע זה הבאנו מדרש  לא ב  26

בפרשת כי   ית הר גריזים והר עיבלבר  ר תעברו את הירדן ותקיימו את הברכה והקללה בהר גריזים ועיבל )ראו דברינוכאשישראל:  
!  מדרש מצאצאי משהפ"י הלפני פסל מיכה הוא עהלוי ששירת י  כה. והרכה" הוא פסל מיס(, דעו ש"ארור אשר יעשה פסל ומתבוא

   אפשר לאומרו. אי   –לא מדרש כתוב . אילמבמיוחדים  פסל מיכהו דברינו רא
  ואל שמטין בניו שלשמ, את  דרך ר בגה עוארור מש  :אמר  ,ילןשל ומכ ישרא  ומתעה אתד  ה בן עזור עומחנניאת  משה שם    הראעוד    27

ארור שכב עם כל  שעבר על    שמשון  ,שכב עם אשת אביו  ארורשעבר על    אבשלום  את,  ארור מטה משפט גר יתום:  אמר  ,שפטמ
  ור ראעל  שעבר  ז  חאו  לוקח שחדעל  שעבר  גיחזי  ,  בסתר  מכה רעהועל  שעבר  דואג  ,  תווכב עם אח ר שארו  לר עבעאמנון ש ,  בהמה

רה מצאו  את ספר העזהו את בגדיו בשעה שמצא חלקיהו הכהן  ע המלך יאשי רועל דבר זה ק: "ורה הזאתהתדברי  את    אשר לא יקים
  ר ארות  א)  אב והומרה בעבירת הסגת גבולצח של אחאשמת הר  " לכאורהכהכאן "נחס  .", ארור אשר לא יקוםנגלל עד פיסוק זה

איבוד    –קשה יותר ממיתה  שה למדי ומקפלת בתוכה אולי עונש  ל לשון "ארור" היא קאב.  אג האדומי("חטף" דו   בסתר  מכה רעהו
בפרשת    הסגת גבול על  גבול גם היא סוג של לא תחמוד, ומשם הדרך לגזל ורצח. ראו דברינו    ובכל מקרה, הסגתכל זרע והמשכיות. 

 ה". ריב ומכות ורציח א לידיכי הסגת גבול מביאומר: "ים, ובפרט את פירוש אבן עזרא שם ששופט

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%97%D7%9E%D7%95%D7%93#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%A8-%D7%A2%D7%99%D7%91%D7%9C#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?meyuhadim=%D7%A4%D7%A1%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A1%D7%92%D7%AA-%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C#gsc.tab=0


 מחלקי המים  כרם נבות  – דפים מיוחדים 
 

 8מתוך    5עמ'  

 

ם היו לשמים  יזבל אף על פי שהיו רשעיכי אחאב וא  .לא היה לה כחכי אף לגזול הכרם    ,היה כח בידלא ה  ,משפט

כי לא היו מניחין מלך    ,שראל מורדין בוו ייה   פטא במששלרגין וגוזלין  יו הוהם  א  אבל   ,בודת גילוליםלעבוד ע

מלכות נכסיהם  גי  י הרוה שיהרג נבות במשפט כ עליל   ל זבאילפיכך בקשה    28... ץ במשפט  הם אם לא יעמיד ארילע

לפיכך    .בהם שהיו יראין את אחאב מאד  לימו הדבר או ידעהאל שיכסו עליה ויערשובטחה איזבל בזקני י   ,למלך

עדות  עפ"י שהיו יודעים שבדבר  ע שלא ישנו אחרי דברו ואכי יד  ,לה' בחותמו  המוחת   באאח  ם בשםבה להכת

 29וכו'.  ם כמו שהיו העדיםהזקני ים שעשקר ורציחת נפש היו ר

 לא נהג כדין המלוכהאחאב  – י כאמלכים א רד"ק 

ם  כרמיכו  םכיאת שדות "  :י כתובשהר  ,לוכההכרם במשפט המ  מה לא היה לוקח זה ל  ,אחאב  :ול עודשא ל  שיו

  , כי אין ממשפט המלוכה שיקח  :בספר שמואל  נורשכמו שפיהתשובה    ?30(   ח יד  " )שמואל אקחהטובים י   וזיתיכם 

  . ולא אמר שיקח לעצמו   "עבדיו ל ונתן  "והראיה שאמר    .שי מלחמתו אם יצטרכואלא הפירות לצורך עבדיו ואנ

 31. עהקרק  א על גוףאמר ל  ירותפל הכי עע  משמ  ,יכםתוזיתיכם ולא אמר ב ותיכם כרמיכם  שדר  מאוראייה עוד ש

 32מלכות  הרוגידין  - מסכת סנהדרין דף מח עמוד ב

אף הרוגי מלכות  ומר:  רבי יהודה א .  נכסיהן ליורשין  -בית דין  וגי  , הרהרוגי מלכות נכסיהן למלך  33תנו רבנן: 

אמר    -  34."ו לרשת  שםרם נבות אשר ירד  בכהנה  "  :כבר נאמר  יה לרבי יהודה: והלא. אמרו לשיןנכסיהן ליור

  : אותו ואת בניו הרג, שנאמר   אמר להן:  -ים היו לו!  והלא הרבה בנ   -  35ו היה. יורשאביו היה וראוי ל  להן: בן אחי

  37ממנו. בנים הראויין לצאת  -הוא ה  ורבנן: - 36. "ראיתיו לא את דמי נבות ואת דמי בני םא"

 
ם הייתה "לשמים", לעומת  וחלקה גמנעו ממנה בבית ראשון  נשלא    –בקטע שדלגנו עליו מסביר רד"ק את ההבדל בין עבודה זרה    28

ראו    עבודה זרה בבית ראשון.טיב    –ין לפעם אחרת  פחות למראית עין(. וזה נושא מענייה לכאורה הקפידו )לעשיית משפט שעל
 . בפרשת משפטים יעמיד ארץ מלך במשפט אגב דברינו

ך, סניגוריה על "עמך"  ראשי העם )"הזקנים והחורים"( ומאיד  גםיש בדברים אלה הרחבה גדולה של מעשה הנבלה ששותפים לו    29
איזבל   ו גם כיצדולה איתם, לעשות כן. רא זקנים ששיתפו פעשיש כאן משפט שקר, לא היו מניחים לאחאב ולאיזבל ול שאילו ידעו 

צודות, אלשיך ועוד על  מצדיק כינוס וקיבוץ העם. ראו רש"י, מקרה משהו חמור ש  , היינו מערימה וקוראת להכריז על יום צום 
י  דעים זה הסוד, כפק שהזקנים והחורים הם לבדם היו היוואין ס: "שאומר  רבנאלבאלצום. ובדומה לרד"ק גם פירוש    קריאה זו

  ". בותנ  תהיו מסכימים בהריגלו מהתחבולה הזאת לא  והעם כ   ונה ורצון אחאב, שאם היו יודעיםאותו כרצ  עשובטחה בהם איזבל שי 
ה ֹאתֹו ִאיֶזֶבל  סוק: "כפי שגם מעיד הפ  מקלה במשהו על אחאבושותפות הזקנים    לשל איזב צגה" זו  האם הרחבה ו"ה ת  ֶשר ֵהסַׁ א 

 ירה?דווקא מחמיל על הרמב"ם(, או שמא לע 16)ראו הערה  "ִאְשתוֹ 
 עם כאשר בקשו מלך, בו הוא מפרט להם מה יהיה מנהגו של המלך וזכויותיו. בנאום שמואל ל  30
כי  ":  ההבדל בין פשט דבריו של שמואל  אתרד"ק  מחדד  ם  ש  (ח טוא  שמואל  )  על המלוכהאל  ושו בהרחבה גם בנאום שמוראו פיר  31

ו מתבואה והכרמים אמן השדות  יקח המעשר  ..  .הכרמים  השדות ור  ושא  ,לם אם ירצהויקחם כתים הטובים  והז   השדות והכרמים
כו  פירותיהם אם יצטרא  ים אלמרשדות והכלא שיקח ההשדה ובית הפירות: "  ", ובין פירוש חז"ל שמבדיל בין גוףאחר מעשר הלויים

מעשר התבואה  אבל    ,יהןת דמיקחו אותם ונותן א  מה יאכלו שם להם  יפשטו על המקומות אם אין  ותם עבדיו כשילכו למלחמה  א
במשפט    כרם נבות   קח אחאב והכרמים לעצמו שא"כ היה לו  לא שיקח גוף השדות...  הצאן הוא משפטו בכל עת שירצה  והפירות ו

וימת במעשהו של  האם גם כאן אנו שומעים הקלה מס  ".נקישפיכת דם  ם ולם ההלוכה ולא היתה מצטרכת איזבל לכל הגלוליהמ
, הלכות  ע"ב , יבמות עו  קסא  ם"ב, ספרי דבריס עבבא קמא  " )רץ לעשות לו דרך ואין מוחין בידוומלך פוו"אחאב שסוף סוף היה מלך  

חטאו היה שלא הפריד    -  כפי שהורה שמואל  יי המלוכהכיכול היה אחאב להחרים את כרם נבות לצר? ועוד( ם פרק דמלכים ברמב"
 . האם ארמון המלך הוא צרכיי עצמו? א נהג בצביעות(של )ואולי היה זה לזכותו  וצרכיי המלוכהבין צרכיי עצמו 

עבור לחלק השני של הדף הדן באישיותו של נבות, נעשה אתנחתא  בעקבות אזכור דין הרוגי מלכות למי הולכים נכסיהם, ולפני שנ  32
יבוא    ל מי שלא ידלג,א שיש בו דיון הלכתי קצת מורכב, אבר הבלדלג על המקוניתן  הלכתית קצרה בסוגיית הרוגי מלכות ונכסיהם.  

 פרדה בין הלכה ואגדה. על שכרו בנושא מעניין של ה
 תוספתא סנהדרין פרק ד הלכה ו.  33
ם  חז"ל מביני על כרם נבות, אבל  פיסית  שתלט  שאחאב השתו" הוא  "לר  , רש"י. בפשט הפסוקמבאר    – ן  רושה גמורה ומן הדימשמע י  34

ואנו  ן למלך.  הי מלכות  נכסי הרוגשכמים, וכנגד ר' יהודה  ח  הוכחה לשיטת  במובן המשפטי, והרי לך  ירושהרשתו" הוא  ש"לשמדובר  
, בא אחאב לרשת את נבות  גם כאן? גם ברצח נבות שנעשה ע"י "בית דין" של רשע ניחא במקרים של מורד במלכות, אבל  נשאל:  

 "רצחת וגם ירשת"? ? האין זה עצמו בדיני ירושה
.  ודהיה טיינזלץ. זו תשובת ר'  ש מבאר    –"מכח ירושה נכנס ולא כמלך"  ודו של אחאב( ובות )נבות היה דשאחאב היה אחיינו של נ  35

 במובן המשפטי והחוקי.  גם הוא מבין שמדובר בירושה הנה
הגמרא קביעה זו שהיו    )ראו רש"י שתמה מניין לקחהשהרי היו לנבות הרבה ילדים ולמה יירש אותו דודו?  מקשים על ר' יהודה    36

ונשאל: הלזה נוסיף  ואנחנו  כיורש.    הוא עצמו אר רק  ונש  ותשובתו היא שאחאב הרג את כל צאצאיו של נבות .  בנים הרבה(נבות  ל
רשת  , ועכשיו אתה בא ל)בני הדודים שלך(  רוביך אתהקאפילו את  ועוד רצחת  ? האין זה כעת רצחת ורצחת  ימית ייקראירושה לגיט
   ?ת""הרוג המלכו דודך מכח שהוא נבותאת נכסי 

מדובר בבנים שיכלו  ובר  תשובתם היא שמדסס עליו בתשובתו?  ושים חכמים עם הפסוק "דמי בניו" של נבות שר' יהודה מתבמה ע  37
ומה שמחזק את הקשר בין שני    רעיותיו" של הבל שראינו לעיל בבראשית רבהבדומה ל"דמו ודם זאם לא היה נהרג.  נבות  להיוולד ל

מים אינם מבססים את  פסוק, אבל חכ"דמי בניו" בובה לר' יהודה וכהסבר  זאת כתשכל  ו  לעיל(.  13קרי רצח אלה )ראו בהערה  מ
, שנחשב  פור כרם נבות. ראו בהמשך הסוגיה שהם לומדים את הדין מהריגת יואב על סיהמלכות נכסיהם למלכות    שיטתם שהרוגי

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%99%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%90%D7%A8%D7%A5#gsc.tab=0
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ורשין  אן דאמר נכסיהן ליא למ אל  ,"ךהים ומל אל ברך נבות  " :בהיינו דכתי  - מלך  אמר נכסיהן ללמאן ד   אבשלמ

 38חא, הכי נמי לאפושי ריתחא. י? אלא לאפושי ריתלמה ל "אלהים"טעמיך ול - ? "לךומ" למה לי  -

 נענש נבות מדוע  –  עשר תעשרם( פיסקא כה תא רבתי )איש שלויקפס

ד ה' בקולך. חייא  כבו  עמוד  תסניית יושב בבית הכשאם היה קולך נאה וה...    -  39)משלי ג ט(  "ה' מהונךכבד את  "

את ה' ממה שחננך. נבות  עמוד וכבד    ,חייא בני  :ר הקפר היה קולו נאה, והיה אומר לוותו של רבי אליעזאחבן  

עידו עליו  פעם אחת לא עלה, וה  .לשמוע קולוסים  כנמת ראל  ושלים, והיו כל ישירה עולה ל היה קולו נאה והי

  . את ה' ממה שחננו  ושלים בראיה לכבדירעל שלא עלה ל   ?לומי גרם  .  ולםן העמ  ונאבד  אותם העדים בני בליעל

'  ה  ת את פניבעלותך ליראו"  ?אימתי  –ד(  ד כ)שמות ל  "ארצךלא יחמוד איש את  "   :שכבר אמרה תורה  ?למה

 40מדת כרמו. לא היה אובד נפשו בשביל ח ,ואילו עלה .(שם)" אלהיך

 לרעתו שמור לבעליו עושר   –פרשת וירא נ יא  בראשית רבה

.  ותנים טובות ומרגליוד בכסף וזהב באבכמה אב  :)לוט(  תמהון אחר תמהון, אמר  -יט טז(    " )בראשיתהמהתמ וי"

ן  נחמבר  ואל  ' שמר  41.זה לוט  :ן לוי אמר)קהלת ה יב(, ר' יהושע ב   " לרעתו  ר שמור לבעליו עושזהו שכתוב: " 

 42. זה נבות :אמר דה בר' סימון הור' י .קרח זה :אמר

 ה גד השעד כנעמנבות  – הא סימן  יצ ו תרש פר( א )בובתנחומ דרש מ

יָך ּוְסֹגר  "  :כתיב ְך ַעִמי בֹא ַבֲחָדר  ַגע ַעד  לֵּ ָך ֲחִבי ִכְמַעט ר  בשעה שאתה רואה    -  43.)ישעיה כו כ(  "ַיֲעָבר ָזַעםְדָלְתָך ַבֲעד 

שראיתי    כולכבי  לו ביהסתכ  ".ךלך עמי בא בחדרי"  :כנגדה אלא תן לה מקום, שנאמרלא תעמוד    ,פההשעה חצו

  . )איכה ב ג( מפני אויב"    נו ור ימיב אח השי"  :, שנאמרלה מקוםי  תתנ א  תיכם לא עשיתי אלהשעה חצופה בעונו

  . דומקום לשעה, השעה נופלת ביוכל מי שנותן    .נופל בידה  ,שכל מי שעומד כנגד השעה  -"  לך עמי"   :ואף אתם
 

(. אבל בהמשך הסוגיה בכל זאת נדרשים חכמים  בפרשת משפטים  בקרנות המזבח  אחוזל)ראו דברינו    בידי שלמה  למורד במלכות,
 ת. להגיב על סיפור כרם נבו 

סהדי 'עידי השקר, ראו לעיל    )מה שגם מכביד על  המלךוגם את    אלהיםשנבות קילל    דלהעי  וע צריך היההגמרא ממשיכה בדיון מד  38
, ואין צורך  קללת המלך היא מרידה במלכות ואז פשיטא שנכסיו הולכים למלכותחכמים לשיטת   .(24 , והערה גרייהו זיליאאו שקרי

צורך    ן , ואי, שדין מקלל כזה הוא מיתה ל את אלהיםליקנבות  ו שיעיד מספיק היה שת ר' יהודה  בתוספת של קללת אלהים. ולשיט 
(  "ריתחאלאפושי  להוסיף כעס )"זו של אלהים ומלך הייתה  י השיטות, שקללה כפולה  לשתשל קללת המלך. ומתרצת הגמרא    בתוספת

כל הסוגיה  בינינו  שחשוב לעני  העם(. מהיחס  רד"ק לעיל על    )רש"י, ראו  משפטה)שטיינזלץ( ושהעם לא ירנן על    נבות  של הדיינים על
מתעלם לגמרי  ש"קר"    י ענייניהלכת  דיון   –  או ליורשיםלמלך  אם    הרוגי מלכותנכסי  ן  דיא  ' סיפור כרם נבות לנושהוא 'גיוס  ,הזו

ממקרה  האם  ירוע כרם נבות.  אהביא לדיון את  זאת, בעיקר לשיטתו של ר' יהודה ש  ומרמה.  עושקמהרקע להריגת נבות שהיה כולו ב 
חוץ בדיני    לפי " כאותה  האם אחאב ואיזבל "שחקו?  האם ניתן להפריד בין משפט המרמה ובין תוצאותיולהלכה?    רמה זה נלמד מ

  נראה לעיל.    35ו  33בהערות  ותמיהתנו  ראו הערותינו    ?עד שחז"ל יכולים ללמוד מכך להלכה  לעיל(הראשון  שוב רד"ק  או  רהתורה )
סיפור  לו בפירושו  ראו כיצד משלב רד"ק כפרשן המקרא סוגיה ז, אך  חלק האגדההלכתי ובין  הפרדה נוקשה בין הדיון הא לשזו דוגמ

 כא טו(. א כים  מל) נבות
נ  39 רבות  זה  דרשות  ואםיבוד  כל   הקב"הכיבוד  השוואת  ו  לנושא מעשרותאמרו על פסוק  דרבי    אב  א, מכילתא  )ירושלמי פאה א 

   לדף לעצמו.פסוק זה ראוי . ועודלא טז( שמות רבה ים )רמצוות ביכול(, דש השלישיישמעאל יתרו מסכתא בחו
כרעיון כללי  ,  א פרק יב   אבות דרבי נתן נוסחוב.  ז תדמרה פרשת כי תשא רותוב   א ילקוט שמעוני מלכים א רמז רכראו דרשה זו גם ב  40

לין לרגל אלו בני אדם שמניחים כספם וזהבם ועו  ?דלמקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי. כיצבלי להזכיר את נבות: "ו
כאן  ".  אלהיך  צך בעלותך לראות פני ה'ולא יחמוד איש את אר   :שנאמר  ,משמרם בתוך מחניהם  ב"הלהקביל פני שכינה במקדש הק

על נבות    ה יש לומר, מפתיע  , הקלה במעשיהם של אחאב ואיזבל, יש כאן ביקורתהכף מתחילה לנטות לצד השני וגם אם אין כאן  
  עצים המדרש גם מ קהל עולי הרגל ואולי גם במקדש.  הנעים בקולו לפני  חת!( לעלות לירושלים ולשהיה 'בעל ניגון' ונמנע )פעם א

ְחֹמד ִאיש  "   של התורהטחה  במקבילה בין חמדת הכרם של אחאב ובין חוסר האמונה של נבות בהצר  בכך שהוא יו זו    קורת בי ְוֹלא יַׁ
ֹלֶאת ַאְרְצָך בַׁ  אֹות ֶאת ְפֵני ה' ֱאֹלֶהיָךע  ה  ְתָך ֵלר  נ  ש  ִמים בַׁ ֹלש ְפע  ְבִתי ֶאת ְגבֻ "  :לד כד, ראו בפסוק שם שמות  " )ש  לא יחמוד"  . ""(ֶלָךְוִהְרחַׁ

עידו  פעם אחת לא עלה, וה"   של אחאב! ראו גם כיצד המדרש מחבר את שניהם מבחינת הזמנים: כנגד "לא תחמוד"עומד  נבות  של  
". אירוע כרם  את ה' ממה שחננו  ושלים בראיה לכבדירעל שלא עלה ל  ?גרם לומי  .  ולםן העמ  ונאבד  ם העדים בני בליעלעליו אות 

לזמן קצוב ולעלות לרגל ולשמח את עם  גם  זוב אותו  ע ת כרמו עד שלא היה מוכן לל נבות אתגובה לחמדתו שנבות בא בסמוך וב
תעשר, אך שם מדובר  עשר  יסקא י מקבילה בפסיקתא דרב כהנא פראו    –דת זו  לא ברור מה מקור דרשה מיוחישראל בקולו הנאה.  

ברור  סוף דבר,  "(.  ועובר לפני התיבה  את שמע  סורפית הכנסת )", ובחזנות בבבר קפראאחיינו של  ר' חייה בר אדה    :אדם אחרב
את  נבות כל כך אילולא חמד ש מזונראה שהמדרש גם מר  היא להראות שיש סיבה לכל דבר ולא בכדי נענש נבות שמטרת דרשה זו

 . ה גם מתרצה לאחאב שהיה מוכן לשלם טבין ותקילין עבור הכרם וכל הפרשה הייתה נמנעתפשר שהירכושו, א 
 ת, שלוט התמהמה לצאת מסדום בשל חמדת הממון )שיאבד(. עד כאן ומיקומה בספר בראשי הדרשה מה שמסביר את 41
היחידי שחזר  המזרחי, ואיוב )שאגב    שבטי עבר הירדןהמן,  ם היה שמור לרעתם:  שעושר נוספים  עשירים  ,  שם  רשהדובהמשך ה  42

שגם מזכיר    בני קהלת רמז תתקעעוקוט שמילוב  פרשה הבקהלת רבה    ראו מקבילה: "חזר למה שהיה" כלשון המדרש שם(.  והעשיר
אין  מאותם שעושרם היה שמור לרעתם.    נבות הואמטמוניות הכסף שהטמין יוסף במצרים. לעניינינו,  מ   -ח  מהיכן בא עושרו של קר

כאיוב שנבו להיות  יכול  והייתה אחריתו טו ת  והעשיר  ב ומצ)   ושחטאוהמן  וא כקרח  בה, אבל האם החזר  מדרש טרף לחמדנותו 
 ומשה שתחילה כעס עליהם, התרצה להם בסוף?  חיאו שמא כבני גד וראובן שחמדו את עבר הירדן המזר, קתא רבתי לעיל( פסי

 היום.  ביטוי "עד יעבור זעם" השגור גם בלשוננוזה מקור ה 43
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  מה כא ב(,    לכים א מ)  "כרמך ויהי לי לגן ירק  אתתנה לי  "  :אבשאמר לו אח ,  ונפל בידהכנגד השעה    נבות עמד

ָלְך"  :אמר  ?העש ֲאֹבַתי  ַנֲחַלת  ת  א  ִמִתִתי  ה'  מֵּ ִלי  לוג(  )שם שם  " ָחִליָלה  נעשה   :ביד השעה, שנאמר  נפל  ?, מה 

 44יג(.  שם )שם "ם וימות ד העם וגו' ויסקלהו באבניאת נבות נגו אנשי בליעל ויעידוה"

 משכן רשע התרחק  –רא ן סיפא ביתא דבטיין( אלש נאוצר מדרשים )אייז

הסתכל ביפתח הגלעדי שהיה צדיק ודר בין    ,מה לךואם תת  .לעולם אל תדור עם רשעים מפני שמלשינין אותך

היה  לפי ש . רעאלי נענשאלא אף נבות היז ?ים רעיםזה בלבד נענש בשכנוכי ...   ו מרשיעים אותושבט אפרים והי

והרג את   גמור  רשע  והחטאחאב  השושכנו  כל  סיראיא  בן  ועליו אמר  קולו,  "מע  לבישא:  ליה  להון  ו   -  ווי  וי 

 45". יהולדבוק

 תו של אחאב קבלתיבתשו –  שובהכד  )מנדלבוים( פיסקאא רב כהנתא דפסיק

ודברת אליו  ב: "כתיוא דדא ה שנגזרה עליו גזירה קשה, ה  ?מקבלאיני    כםקיבלתי ותשובת  של אחאבתשובתו  

  את דם נבות   םביקום אשר לקקו הכלבמ  ה'  רכה אמ  ודברת אליו לאמר   ,ירשת  ת וגםרצחהלאמר כה אמר י"י  

רע בגדיו וישם  אחאב את הדברים האלה ויק  עוויהי כשמ. "יט(  )מלכים א כא  "אתהם  דמך ג  ם אתילקו הכלבי

כל  או  ,אם היה רגיל לאכול בשלש שעות  ?נהע כמה נת(. וכז  )שם שם  ויהלך אט"  ם וישכב בשקויצו  שק על בשרו

מה    ף.הלך יחיה משהמר:  לוי א ' יהושע בן  ר?  "ויהלך אט"ע. מה  אוכל בתש  ,ם היה רגיל לאכול בששוא  .שבש

מפני לא אביא    נכנע  י נכנע אחאב מלפני יען כייהו התשבי לאמר, הראיתה כאל אל  ה'ויהי דבר  "  46: תמןיב  כת

הראיתה כי נכנע  "  –  תשובה  עשה  חאבא  ראית!  :הקב"ה לאליהו  . אמר, כט(כח  כא:  )שם  "  'והרעה בימיו וג 

 47? בלקמ  ותשובתכם איני - "פני לאחאב מ

 
ו,  סימן  י  ויחא  ומנחתב  מדרש זה גם  ראו,  סף, משה ודוד יוצחק, יעקב,  : אברהם, י "נתנו מקום לשעה"שמי    שםהדרשה  ובהמשך    44

תנגד להלא    – על בסיס הפסוק "חבי עד יעבור זעם" מפתח המדרש חכמת חיים מעשית  ועוד.    ב א ויברח יעק  מז ראשית  דת באג
שכביכול אפילו  ואירועים גדולים  עמוק של "גזירות גורל"  פילוסופי  - רעיון דתיחלוף, לצד  מה גם שסופם ל  לכוחות שגדולים ממך 

אך אותנו מעניין מקרה כרם נבות, ומשתמע    .)האויב שעומד בשערי ירושלים( "עומד כנגד השעה"  מתעמת איתם ולא  הקב"ה לא  
ומוכן לשלם את מחירו, אולי אין זו השעה    כרמך   בתבונה. אם מלך חזק כאחאב מבקש אתמדרשה זו, שנבות לא נהג בחכמה ו

גם ואולי דווקא מול מלך    ,היה נבות לנהוג בתבונה  . צריך ויכולספת "חלילה"בתו  להידבק ב"נחלת אבות" ולמהר להישבע בשם ה'
  , שמשווה את י שרהפרשת חיח  כג  בראשית  ב   "ןרמבשמאחוריו עומדת אשה קשה ונכלולית. ראו פירוש  חזק קשה ורשע כאחאב  

ם שידע  לכבודו של אברה רמב"ן היא מן הסתם שעורך השוואה ה נחלת אבותיו" לסירובו של נבות כאן.  רלמכו"סירוב עפרון החתי 
יכול להחמיר את המצב ולאו דווקא להקל()  בתהליך  , כולל שילוב אנשי העירבוילכבד את עפרון ומצא מסילות לל   , מה שהיה 

אפשר יש כאן גם ביקורת    אבל חכמה.  מתינות ובנהג אברהם בך של ערמה ומרמה,  בדר  ובניגוד למעשיהם של אחאב ואיזבל שבחרו
ות" נחלת אב"נבות ממהר כאמור להישבע בשם ה' ולהידבק בואולי אם לא היה    לאברהם   תרצהעדינה על נבות, שהרי עפרון בסוף ה

כים" לתת  מתוחכם כעפרון )שבתחילה "הס  אים לאברהם "נשיא"(, ואם היה מנהל מו"מכנגד מלך ישראל )ראו שגם אנשי חת קור
 נם(, אולי היה כל העניין נגמר אחרת. בחי

!  והוא שהרג את נבות שכנו   רע הוא שנדבק בו-הרי השכן הרשעבות נענש משום שנדבק לשכן רע?  אוי לרשע ואוי למי שנדבק בו. נ  45
חיל בחמדנות כפי שראינו ועלול להסתיים  שמתתבין עם מי יש לך עסק    רע.-משכן רשעאתה תתרחק    .לא משנה, אומר המדרש

"השכן הרע" סופו שבא על עונשו. ראו  מנם, גם  א  בתנחומא לעיל שלא לעמוד כנגד השעה.בהרג. והדבר מתחבר היטב עם הרעיון  
ֶשר ִיֶתן לֹו  ג: "-בפרק ו    קהלתבהפסוקים    שדורש על אחאב את  סימן ב  ב( קהלת פרק וטוקתא זוטרתא )לקח  פסי ֱאֹלִהים  ִאיש א  ה 

ּוֶ ֹעֶשר ּוְנכ   ֶשר ִיְתאַׁ ְפשֹו ִמֹכל א  ֵסר ְלנַׁ בֹוד ְוֵאיֶננּו ח  ְשלִ ִסים ְוכ  ֳחלִ ה ְוֹלא יַׁ ְכִרי ֹיאכ ֶלנּו ֶזה ֶהֶבל ו  ֱאֹלִהים ֶלֱאֹכל ִמֶמנּו ִכי ִאיש נ  ע יֶטנּו ה  י ר 
ב  ֵמָאהִאם יֹוִליד ִאיש    הּוא: בֹות ִיְחֶיה ְורַׁ ִנים רַׁ פְ   ְוש  יו ְונַׁ נ  יְ ֶשִיְהיּו ְיֵמי ש  ה ֹלא ה  ם ְקבּור  ה ְוגַׁ ּטֹוב  ע ִמן הַׁ ְרתִ שֹו ֹלא ִתְׂשבַׁ ה לֹו ָאמַׁ י טֹוב  ת 

ֶפל נ  ן הטובה.  מ  ולשבוע נפש בעושר ובכבוד, ובכל זאת לא זכה    ניו.היו ימי שות יחיה ורב שירבושנים  ...    , ואלה דבריו: ""ִמֶמנּו הַׁ
ע' בנים  שהיו לו  אחאב    ומכ  . נוח לו שלא נברא לעולם, הנפלמנו  אמרתי טוב מ  ה לו. שרצחוהו מפני הממון: ה לא היתרוגם קבו

תשבע מן הטובה, שהרי חמד הכרם מנבות    ו לאלו, ונפש   עושר וכבוד היהו   , וחיה הרבה שנים ים ומיזרעאל ץ מירושלבשומרון חו
הכלבים    לו את דם נבות היזרעאלי יאכ  לביםו הכיט( במקום אשר לקק  נאמר )שם כא,קבורה לא היתה לו, כענין שי, וגם  אלעהיזר

שיו, אבל אתה אל תחכה עד שמן השמים או מן האדם יגמרו איתו חשבון.  ". השכן הרע אמנם נענש קשות על מעם אתהאת דמך ג
 . תלעשו  זה, לא השכיל נבותאתה תתרחק ממנו כמה שיותר מהר. ואת  

 מה כתוב שם?  46
  דרין פרק י ירושלמי סנהבס וכאן נביא רק הקשור לעניינינו.  בפרשת פנח   ב ואחאאליהו  ון על מדרש זה בדברינו  כבר הרחבנו לד  47

  . בעולמי   ה טובה שנתתימנ  ראו  :הויאללב"ה  מר הקא: "תעל הבצור  ה שגזר אליהורזיגכבר בעקבות הכניעת אחאב    באההלכה ב  
וב המדרשים, כניעת אחאב  בראבל  .  זר וחטא בכרם נבותשמעיד ששוב ח מה    –  "ם חוטא לפני כמה ועושה תשובה ואני מקבלודא

התשובה    א נבראתו לליא: "זר פרק מבבי אליערד  פרקי. ראו למשל  מסופר במקראוכ  לפרשת כרם נבות  יםשה קשורוהתשובה שע
ושלח    הרצחת וגם ירשתאמר:  שנ  רצח שראל שגזל וחמד וה מאחאב מלך יא וראוב   ,ותדע לך כח התשובה ...    לא היה העולם עומד

יו  שמעלא חזר על  ו  מיויב"ה ועוסק בתורה כל  קי ההיה משכים ומעריב לפנ  , להיובתפבצום    ...ודה והיה  יה א ליהושפט מלך  וקר
פכת את תשובתו של אחאב לקריאה לעם ישראל לחזור  שהובשבת שובה  ל  וכמובן הפסיקתא לעי".  וובתם עוד ונרצת בתשהרעי

ומדת המשנה והגמרא  ע  דמנג  לעיל.  םבניגוד לרמב"  לכאורה. וכל זה  "?מקבלאיני    כםקיבלתי ותשובת  של אחאבתשובתו  "בתשובה:  
עם  רב פורש עם יהבא ושם נמנה אחאב במ  םעולת שאין להם חלק בוארבעה הדיוטו בפרק עשירי בסנהדרין על שלושה מלכים  

  מימוד הירושל תלם ה אהאם חשבה שאינה מספקת? השובתו של אחאב המסופרת במקרא?  ה את תומנשה. האם המשנה לא קבל
 המשנה? על  יםחולקוהמדרשים לן( )לה
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 לאחאבלוי משנה את יחסו  ר' – תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק י הלכה ב

  ".   רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה'"  48: י עבד דרש הדין קרייא אשתא ירחין לגנאיר' לו

אשר  : "50אית לך רישיה דפסיקא ולית לך סופיה   49?קדמך  ומה סרחית  חטית לך  המ, אמר לו:  אתא לגבי בליליא

ו איזבל  סתה אותאחאב אשר הירק לא היה כ"  :51עבד דרש ליה שיתא ירחין לשבח  "?היסתה אותו איזבל אשתו 

 52. "אשתו

 י המים לק ח מ

חילה לדורות  נ הר  , ואשרשע חמורים ביותבפשטות כמעשה נבלה ור   פרשת כרם נבות שנראית  סוף דבר,מים אחרונים:  

גם לנבות יש חלק    מורכבת יותר לנוכח המדרשים הרבים שנדרשו בה.נעשית    –   ירשת?   הרצחת וגםאת האמירה הנוקבת:  

לצד חומרתה    בה בעת אינו פוטר את נבות מביקורת.  אבלבה. אין חלק זה מקל במאומה על מעשיהם של אחאב ואיזבל,  

לא  מב"ם "השחתת יישובו של עולם",  פיכות דמים שהיא כדברי הרוסופה בש  שתחילתה בחמדנותהברורה של הפרשה,  

לבן  / שחורצבוע ב , העולם איננו  חז"לשל  במשנתם    ודרך ארץ.  , הנהגות, חכמת חייםתנמנעו חכמים ללמוד גם ממנה הלכו

להלכה  ראו    -   גמור'ושום רשע אינו 'רשע  'צדיק גמור'  בוהקים ויש בו הרבה מורכבות וצבעים אפורים. שום צדיק אינו  

ולאחאב יש גם    ; "אליהו קפדן היהבגמרא סנהדרין קיג: "אבא  ראו    - מביקורת    . אליהו לא נקי דף מ ע"ב  גמרא קידושין ב

וותרן בממונו היה, ומתוך שההנה תלמידי חכמים מנכסיו  "ב: "קב עסנהדרין  בגמרא  ראו    –  זכויות כיפרו לו    - אחאב 

   ."מחצה

 

 
 ר' לוי היה דורש את הפסוק הבא לגנאי )לגנותו של אחאב( במשך שישה חדשים.  48
 במה סרחתי?מה חטאתי לך?  לילה ואמר לו:חלום הב ב חאבא אליו א  49
ֵכר לַׁ : "אתה קורא את ראש הפסוק )חציו הראשון(  50 ֶשר ִהְתמַׁ י ה ְכַאְחָאב א  ק ֹלא ה  רַׁ רַׁ ׂשֹות ה  (:  חציו השניסופו )", ומתעלם מ  ע ְבֵעיֵני ה'ע 

ה ֹאתֹו ִאיֶזֶבל ִאְשתוֹ " ת  ֶשר ֵהסַׁ  ". א 
יצר מעין פסוק מקוצר )או  ו אפילו  א   ,הפסוק במלואו את    –  את חציו השני של הפסוק  שישה חודשים דרש  לא רק שחזר ר' לוי ו  51

האם הרמב"ם לעיל בהלכות רוצח קיצר בכוונה    . "ל אשתוו איזבסתה אות אחאב אשר הירק לא היה כ: "שמא המעתיקים קצרו(
רא: בור שאין בכך שום הקלה. הקביעה של המק, או שמא הוא ס, בהתעלמות מכוונת מהחצי השנייא רק את חציו הראשון והב

!  של איוב"אשר הסתה אותו איזבל אשתו" היא למידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בה שום קביעה נורמטיבית ושום הקלה על מעשהו  
לומר:  רוצה    –  רקפסוק: "ה על  מלבי"ם  וכך למשל גם מפרש    הך הקלבירושלמי נראה שר' לוי כן רואה בכ.  אין שליח לדבר עבירה

.  " ן שהסתה אותו איזבלאחאב, כי כולם עשו הרע מדעת עצמם, והוא התמכר לרצון אחרים יעבכל המלכים הרשעים לא היה אחד כ
   ?יווחולק על את הירושלמי הזההרמב"ם יר הכסובר אחרת. האם רמב"ם אבל 

על  בבית המדרש  שביקש לדון  רב אשי  על    "בקב עמסכת סנהדרין  מזכירה את הסיפור בתלמוד הבבלי    בירושלמי!שוב    –  דרשה זו  52
בו  ומנשה סונט  : מהיכן בוצעים את הפת ורב אשי לא ידע.  שאין לו חלק לעולם הבא, ובא מנשה אליו בחלום ושאל אותו מנשה  
ור  סיפלפור זה שם שמקביל באופן מעניין  . ראו סי מהיכן בוצעים את הפתיודע  כאשר אין הוא    יקש לדון על עולם הבא שלו,היאך ב

ר  חלק לעולם הבא משום שמסופמנשה יש  לש  סנהדרין י ברבי יהודה במשנה    דעתגם    ראואב.  כאן על ר' לוי שביקש לדון בגנות אח
  . אז למה (מנשה בן חזקיהו מלך יהודה)ראו דף מיוחד שהקדשנו לדמותו של    שמע ה' תחינתווה'  ב לג שהתפלל אל    בדברי הימים

יהו ויואש שהם אבותיהם  אחזמהחל  שרשרת בית דוד  אל תוך  נעלם ונזקק  שהערנו לעיל, דמו של אחאב לא    שכפים  גמה    אב?לא אח
חלקת כבוד לעצים    -  ם?ר שנואה ומימיה חביביאהבז א: "  רא רבה ויקועל משקל הפתגם במדרש  מנשה!  יהו ושל חזקיהו, יאש

מלכות  שבגינו אבדה  למנשה  סלחת    –(  צו  מכמני פרשתאו בדברינו  )ר  "?שביל בניוולאהרן אין אתה חולק לו כבוד ב.  .. בשביל בניהן  
יְ ג: "כד  מלכים ב  חרי יאשיהו המלך הצדיק(, ככתוב ב ם א יהודה )ג ל ִפי ה' ה  ְך עַׁ סִ אַׁ ה ְלה  ה ִביהּוד  נ  ת  ל פ  ֶשה ְכֹכל  יו בְ יר ֵמעַׁ ֹּטאת ְמנַׁ חַׁ

ה ׂש  ֶשר ע    ר ן אדם לחברו, הנה גם על מנשה נאמואם תאמר שאצל אחאב מדובר בעבירת רצח שהיא בי", ולא תסלח לאחאב?  א 
 מלכים ב כד(. ששפך דם רב )


