בס“ד

מקדשון מספר 13

בעקבות חטאו של דוד המלך,
נצטווה דוד לבחור מבין שלושה עונשים עונש אחד ,ולבסוף החליט על עונש מגיפה,
אותו הרגע המגיפה פרצה ומתו שבעים אלף איש.
יתּה
ירּוש ַלִּם ְּל ַה ְּש ִּח ָ
ָאך ִּל ָ
"וַיִּ ֵּתן ה' ֶּד ֶּבר ְּביִּ ְּש ָר ֵּאל וַיִּ פֹּל ִּמיִּ ְּש ָר ֵּאל ִּש ְּב ִּעים ֶּא ֶּלף ִּאיש :וַיִּ ְּש ַלח ָה ֱאלֹּ ִּקים ַמ ְּל ְּ
ָארנָן
ַאך ה' ע ֵֹּּמד ִּעם ג ֶֹּּרן ְּ
ּומ ְּל ְּ
ָד ָך ַ
ָאך ַה ַמ ְּש ִּחית ַרב ַע ָתה ֶּה ֶּרף י ֶּ
ֹּאמר ַל ַמ ְּל ְּ
ָחם ַעל ָה ָר ָעה ַוי ֶּ
ּוכ ַה ְּש ִּחית ָרָאה ה' וַיִּ נ ֶּ
ְּ
יְּבּוסי:
ַה ִּ
יְּרּוש ָלִּם
ָ
לּופה ְּביָדֹו ְּנטּויָה ַעל
ּובין ַה ָש ַמיִּ ם וְּ ַח ְּרבֹו ְּש ָ
ָארץ ֵּ
ַאך ה' ע ֵֹּּמד ֵּבין ָה ֶּ
וַיִּ ָשא ָדוִּ יד ֶּאת ֵּעינָיו ַוי ְַּרא ֶּאת ַמ ְּל ְּ
ֵּיהם( ":דברי הימים א ,כא)
ֻסים ַב ַש ִּקים ַעל ְּפנ ֶּ
וַיִּ פֹּל ָדוִּ יד וְּ ַה ְּז ֵּק ִּנים ְּמכ ִּ

"ויבא גד אל דוד וגו' ויאמר לו עלה והקם לה' מזבח".
משל למה הדבר דומה? לאחד שהיה מכה לבנו ,ולא היה יודע הבן למה הוא מכה אותו .לאחר
שהכהו אמר לו ,לך עשה דבר פלוני שציוויתיך היום כמה ימים ולא השגחת בו.
כך ,כל אותן אלפים שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא שלא תבעו בנין בית המקדש.
והלא דברים קל וחומר ,ומה אם אלו שלא נבנה בימיהם ולא חרב בימיהם ,כך נעשה להם ,ונענשו
על שלא תבעו בנין בית המקדש .אנו שחרב בימינו והיה בימינו ,ואין אנו מתאבלין ולא מבקשים
רחמים ,על אחת כמה וכמה .לפיכך ,התקינו חסידים הראשונים שיהיו ישראל מתפללין שלש
תפלות בכל יום ויום ,אנא ,השב שכינתך לציון וסדר עבודה לירושלים .ותקנו בונה ירושלים ה',
ברכה בפני עצמה ,בתפלה ,וברכת המזון( ".שוחר טוב תהילים מזמור יז).

לכאורה יש לשאול :הרי הקב"ה אמר לדוד במפורש שהוא לא יכול בנות את בית המקדש?
אם כן מדוע שיקבלו עונש בימיו?
הרמב"ן ,שלפי דבריו לא ראה את המדרש הנ"ל ,מחדש דבר מדהים:
"ויוסף אף ה' לחרות בישראל ויסת את דוד בהם"
וכתב שם רש"י :לא ידעתי על מה ואני אומר בדרך סברא ,שהיה עונש על ישראל בהתאחר בנין
בית הבחירה ,שהיה הארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ ואין השבטים מתעוררים לאמר נדרוש
את ה' ונבנה הבית לשמו ,כעניין שנאמר" :לשכנו תדרשו ובאת שמה" ,עד שנתעורר דוד לדבר
מימים רבים ולזמן ארוך ,שנאמר (ש"ב ז א ב)" :ויהי כי ישב המלך בביתו וה' הניח לו מסביב מכל
אויביו ויאמר המלך אל נתן הנביא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים יושב בתוך היריעה",
והנה דוד מנעו השם יתברך ,מפני שאמר" :כי דמים רבים שפכת ארצה לפני" ,ונתאחר עוד הבניין
עד מלוך שלמה.
ואי לו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחלה היה נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי
שאול ,או גם בימי דוד ,כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר לא היה הוא הבונה אבל ישראל
הם היו הבונים.
אבל כאשר העם לא השג יחו ,ודוד הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר הכין הכל היה הוא הבונה,
והוא איש משפט ומחזיק במידת הדין ולא הוכשר בבית הרחמים ,ועל כן נתאחר הבניין כל ימי דוד
בפשיעת ישראל ,ועל כן היה הקצף עליהם ועל כן היה המקום אשר יבחר ה' לשום שמו שם נודע
בענשם ובמגפתם( :רמב"ן על במדבר פרק טז פסוק כא)

לסיכום :המגפה שהייתה בימי דוד המלך ,אינה עונש לדוד ,אלא עונש לעם ישראל  -קשה לומר ,אך זאת
האמת " -על שלא תבעו לבנות את בית המקדש" .לכן המגפה נעצרה כאשר המלאך מורה על ירושלים
והקב"ה מצווה את דוד לבנות מזבח לה' על הר המוריה...
הרמב"ן מחדש ,שגם בימי דוד המלך היתה אפשרות לבנות את בית המקדש .פשוט העם היה צריך לומר
לדוד" :שב אתה בבית ,ואנחנו ,בלעדיך נבנה את בית המקדש!"
המדרש מדגיש שהעוון שלנו גדול אפילו מזה שהיה בימי דוד ,ומסכם ,שזאת הסיבה לריבוי התפילות על
בניין ירושלים וחזרת השכינה – לא צער על מה שחסר לנו ,אלא תביעה אמיתית לחזור ולבנות את בית
המקדש!
נכתב ע"י הרב מרדכי פרסוף

