עמוד 49

ספר שמואל ב'

תגובת דוד לרצח אבנר
גמ' סנהדרין דף כ עמוד א
משנה .מת לו מת  -אינו יוצא מפתח פלטרין שלו .רבי יהודה אומר :אם רוצה לצאת אחר המיטה
 יוצא ,שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר ,שנאמר והמלך דוד הלך אחר המטה  -אמרולו :לא היה הדבר אלא לפייס את העם...
שמואל ב פרק ה ,ו-י
(ו) ַו ֵּילְֶך הַ מֶ לְֶך וַאֲ נָשָ יו יְרּושָ ַל ִַם ֶאל הַ ְיב ִַֻסי יֹושֵּ ב
הָ ָא ֶרץ וַי ֹּאמֶ ר לְדָ וִַ ד לֵּאמֹּר ל ֹּא ָתבֹוא הֵּ נָה כִַ י ִַאם
הֱ ִַס ְירָך הַ עִַ וְ ִַרים וְ הַ פִַ ְס ִַחים לֵּאמֹּר ל ֹּא יָבֹוא דָ וִַ ד
הֵּ נָה( :ז) ַו ִַי ְלכֹּד דָ וִַ ד ֵּאת ְמצֻדַ ת צִַ יֹון ִַהיא עִַ יר
דָ וִַ ד( :ח) וַי ֹּאמֶ ר דָ וִַ ד בַ יֹום הַ הּוא כָל מַ כֵּה ְיב ִַֻסי
וְ ִַיגַע בַ צִַ נֹור וְ ֶאת הַ פִַ ְס ִַחים וְ ֶאת הַ עִַ וְ ִַרים ְשנ ֵֻּאי
ֹּאמרּו עִַ ּוֵּר ּופִַ סֵּ חַ ל ֹּא יָבֹוא ֶאל
ֶנפֶש דָ וִַ ד עַ ל כֵּן י ְ
הַ בָ יִַת( :ט) ַויֵּשֶ ב דָ וִַ ד בַ ְמצֻדָ ה ַוי ְִַק ָרא לָּה עִַ יר דָ וִַ ד
ַויִַבֶ ן דָ וִַ ד סָ בִַ יב ִַמן הַ ִַמּלֹוא וָבָ י ְָתה( :י) ַו ֵּילְֶך דָ וִַ ד
הָ לֹוְך וְ גָדֹול וַיקֹוָק אֱ ֹלהֵּ י צְ בָ אֹות עִַ מֹו :פ

דברי הימים א פרק יא ,ד-ז
(ד) ַו ֵּילְֶך דָ וִַ יד וְ כָל י ְִַש ָר ֵּאל יְרּושָ ַל ִַם ִַהיא יְבּוס
ֹּאמרּו י ְֹּשבֵּ י
ְבּוסי י ְֹּשבֵּ י הָ ָא ֶרץ( :ה) וַי ְ
וְ שָ ם הַ י ִַ
יְבּוס לְדָ וִַ יד ל ֹּא ָתבֹוא הֵּ נָה ַו ִַי ְלכֹּד דָ וִַ יד ֶאת
ְמצֻדַ ת צִַ יֹון ִַהיא עִַ יר דָ וִַ יד( :ו) וַי ֹּאמֶ ר דָּ וִ יד כָּל
ְבּוסי בָּ ִראׁשֹונָּה י ְִהיֶה לְר ֹּאׁש ּולְשָּ ר ַויַעַ ל
מַ כֵּה י ִ
יֹואב בֶ ן צְ רּויָּה ַוי ְִהי לְר ֹּאׁש:
בָּ ִראׁשֹונָּה ָּ

מלבי"ם דברי הימים שם
 ...ויש הבדל בין ראש ושר ,שיש שר שאינו ראש ,כמו יואב שהיה שר הצבא מכבר ולא היה ראש
על ישראל רק מנהיג הצבא ,ולכן כאשר עלה יואב שכבר היה שר כתיב ויהי לראש ,שהוסיף
לעשותו ראש על העיר ,כמ"ש (פסוק ח) ויואב יחיה את שאר העיר:
תרגום כתובים
וַאֲ מַ ר דָ וִַ יד כָל ְדי ְִַק טֹול יְבּוסָ ָאה וְ יִַכְ בֹוש יַת ַק ְר ָתא י ְִַתמַ נֵּי ל ְַרב חֵּ ילָא ּול ְֵּריש אֹוכְ לֹון (ס"א אּוכְ לֹוזָא)
יֹואב בַ ר צְ רּויָה וַהֲ וָה ל ְֵּריׁש חֵּ ילָּא
יתא ָ
ּוסלֵּיק בְ ַק ְדמֵּ ָ
ְ

