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  ב"ה

  פרשת ואתחנן

 לא תכרת להם ברית
  ואתחנן ז, ב.

  מדוע הוצרכו הגבעונים למחול

  ח",שצריך להיות "נכון לבו בטוח בה'" שהוא "רב לסלו באגרת התשובה בפרק י"א, מבאר רבינו הזקן

ומיד שמבקשים ממנו מחילה, ולא יהא אכזרי  ש"אפילו במדת בשר ודם כן, שצריך האדם למחול תיכףומבאר 

 .למחול לו שזהו דבר שאי אפשר להחזיר לעולם, ואף על פי כן צריך - "יד חבירו חול, ואפילו בקוטעמלמ

שמזה מוכח שלענין זה לא  - "וממשיך: "ואם ביקש ממנו שלוש פעמים ולא מחל, שוב אין צריך לבקש ממנו

, לעבירה חמורה, צריך לבקש שלוש פעמים הבין עבירה קלה, שעלי נוגע חומר העבירה, שהרי אינו מחלק

הוי  "בתלת זימניד -  לבקש יותר משלוש פעמים, אלא בכל עבירה מספיק לבקש שלוש פעמים צריך השעלי

 ., ולא צריך לבקש יותר1חזקה"

שאול שהמית את הגבעונים ולא רצו  וממשיך: "והגבעונים שביקש דוד המלך עליו השלום מהם מחילה בעד

דכיון שלא היתה להם  2הו מדה כנגד מדהשז - "'הל ה' שהם רחמנים וכולמחול, גזר דוד עליהם שלא יבואו בק

אודות  3ובפרט על פי המדובר( מדת הרחמנות למחול, אינם יכולים להיות חלק מבני ישראל שהם רחמנים

דבר  , שהרי זה)שעונש אינו סתם ענין שאינו שייך לחטא, אלא זוהי תוצאה שבאה מהחטא עצמו 4השיטה

 ".על אחת כמה וכמה לאין קץ וש ברוך הואם: "ובמדת הקדומסיי .והיפוכו

 ?!בשעה ששאול עצמו לא ביקש מהם מחילה בה – מדוע הוצרכו הגבעונים למחול...:וצריך להבין
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 בתשובה, שענינה הוא עזיבת החטא, כמו שכתב הרי זה מורה שהוא מתחרט ושב - כאשר אדם מבקש מחילה

מה שאין כן כאשר ", היא "עזיבת החטא )החטאים עוונות ופשעים על כל(התשובה"  ש"מצות 5רבינו הזקן

אחר מבקש מחילה בעדו, בה בשעה שהוא בעצמו לא  אינו מבקש מחילה. ואם כן, מהי התועלת בכך שמישהו

אבל עד ", ואדרבה: רק לאחרי ש"ביקש ממנו שלוש פעמים . . שוב אין צריך לבקש ממנו -?! שב בתשובה

 !ש מחילהשלוש פעמים צריך לבק

ויאמר ה' אל " 6כמו שכתוב - ואכן מצינו שהריגת הגבעונים נחשבת לחטא אצל שאול אפילו לאחר מיתתו

ואל בית  ,שלא נספד כהלכה - "אל שאול 7שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים", ואיתא בגמרא

כהלכה, וקא תבע על אשר המית את שלא נספד  קא תבע אל שאול ...על אשר המית את הגבעונים - הדמים

שזהו מצד ( "משפטו שם פעלו","במקום שדנים את האדם שם מזכירין פועל צדקותיו באשר ...הגבעונים

ויש לומר, שזו היתה סברת . ומזה מובן שבחייו לא ביקש שאול מחילה מהגבעונים), 8'מוחין דגדלות כו

 ?9הוצרכו למחול ש מהם מחילה. ואם כן , מדוע באמתלמחול, כיון ששאול בעצמו לא ביק הגבעונים שלא רצו

מבאר רש"י על  - ענינו של מלך הוא": שאול מחילה בעד... ולכן מדייק רבינו הזקן ש"ביקש דוד המלך

. ..הוא ישראל שמשה ...מלאכים אל סיחון גו'", "ובמקום אחר תולה השליחות במשה וישלח ישראל" 10הפסוק

 ".הכל הדור, כי הנשיא הוא לומר לך שנשיא הדור הוא ככל

  - ם". שהוא מוציא כל ישראל כי הוא כללות כול" בנוגע ל"מצוות התלויות במלך", 11וכפי שמבאר רבינו הזקן

מוציא אותם ידי  שהמלך )ב(שכל ישראל פטורים ממצוות אלו,  )א: (12הסבריםשני מצינו  ולהעיר, שבענין זה

 שני.חובתם. ורבינו הזקן נקט כאופן ה

מחילה, הרי זה כמו ששאול עצמו ביקש  ן שהמלך נחשב כמו כלל ישראל, הנה כאשר דוד המלך ביקשוכיו

 .למחול מחילה, ולכן הוצרכו הגבעונים
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כמו בהמשך הענין ש"גזר דוד עליהם כו'"  ולכן מדייק רבינו הזקן ש"ביקש דוד המלך . . מחילה כו'", ולא

מצד סנהדרין  יכול לעשות זאתה ה לא נוגע היותו מלך, כיון שהיכי, בנוגע לגזיר - )דוד סתם, ולא דוד המלך(

שאול, הרי זה רק בגלל היותו מלך, שהוא כמו כלל  כו', ורק בנוגע לבקשת מחילה, הנה כדי שתועיל בעד

  .ישראל

  רשימת השומעים בלתי מוגה.ש"פ ויקרא, קטע משיחת 

 6חוברת ע'  ה'תש"לתו"מ 

 


