
 49עמוד   ספר שמואל ב'

 תגובת דוד לרצח אבנר
 

 סנהדרין דף כ עמוד אגמ' 
אינו יוצא מפתח פלטרין שלו. רבי יהודה אומר: אם רוצה לצאת אחר המיטה  -משנה. מת לו מת 

אמרו  -יוצא, שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר, שנאמר והמלך דוד הלך אחר המטה  -
 ...הדבר אלא לפייס את העםלא היה לו: 

 
 י-שמואל ב פרק ה, ו

ב  י יֹושֵּ ִַם ֶאל ַהְיֻבסִַ ֶלְך ַהֶמֶלְך ַוֲאָנָשיו ְירּוָשַל )ו( ַויֵּ
ם  י אִַ ָנה כִַ ֹּא ָתבֹוא הֵּ אמֹּר ל ד לֵּ ֹּאֶמר ְלָדוִַ ָהָאֶרץ ַוי

אמֹּר ים לֵּ ְסחִַ ים ְוַהפִַ ְורִַ יְרָך ַהעִַ ד  ֱהסִַ ֹּא  ָיבֹוא ָדוִַ ל
יר  יא עִַ יֹון הִַ ת ְמֻצַדת צִַ ד אֵּ ְלכֹּד ָדוִַ ָנה: )ז( ַויִַ הֵּ
י  ה ְיֻבסִַ ד ַביֹום ַההּוא ָכל ַמכֵּ ֹּאֶמר ָדוִַ ד: )ח( ַוי ָדוִַ
י  ים ְשנֻאֵּ ְורִַ ים ְוֶאת ַהעִַ ְסחִַ נֹור ְוֶאת ַהפִַ ַגע ַבצִַ ְויִַ

סֵּ  ר ּופִַ ּוֵּ ֹּאְמרּו עִַ ן י ד ַעל כֵּ ֹּא ָיבֹוא ֶאל ֶנֶפש ָדוִַ ַח ל
ד  יר ָדוִַ ְקָרא ָלּה עִַ ד ַבְמֻצָדה ַויִַ ֶשב ָדוִַ ת: )ט( ַויֵּ ַהָביִַ
ד  ֶלְך ָדוִַ ּלֹוא ָוָבְיָתה: )י( ַויֵּ ן ַהמִַ יב מִַ ד ָסבִַ ֶבן ָדוִַ ַויִַ

מֹו: פ י ְצָבאֹות עִַ  ָהלֹוְך ְוָגדֹול ַויקָֹוק ֱאֹלהֵּ

 ז-דברי הימים א פרק יא, ד
ֶלְך ָדוִַ  יא ְיבּוס )ד( ַויֵּ ִַם הִַ ל ְירּוָשַל ְשָראֵּ יד ְוָכל יִַ

י  ֹּאְמרּו יְֹּשבֵּ י ָהָאֶרץ: )ה( ַוי י יְֹּשבֵּ ְוָשם ַהְיבּוסִַ
יד ֶאת  ְלכֹּד ָדוִַ ָנה ַויִַ ֹּא ָתבֹוא הֵּ יד ל ְיבּוס ְלָדוִַ

יד: )ו(  יר ָדוִַ יא עִַ יֹון הִַ ל ְמֻצַדת צִַ ִויד כָּ ֹּאֶמר דָּ ַוי
ה  ִראׁשֹונָּ ה ְיבּוִסי בָּ ר ַוַיַעל ַמכֵּ ֹּאׁש ּוְלשָּ ִיְהֶיה ְלר

ֹּאׁש ב ֶבן ְצרּויָּה ַוְיִהי ְלר ה יֹואָּ ִראׁשֹונָּ  :בָּ

 
 שםמלבי"ם דברי הימים 

ויש הבדל בין ראש ושר, שיש שר שאינו ראש, כמו יואב שהיה שר הצבא מכבר ולא היה ראש  ...
שהוסיף על ישראל רק מנהיג הצבא, ולכן כאשר עלה יואב שכבר היה שר כתיב ויהי לראש, 

 , כמ"ש )פסוק ח( ויואב יחיה את שאר העיר:לעשותו ראש על העיר
 

 תרגום כתובים
ְק  יד ָכל ְדיִַ יש אֹוְכלֹון )ס"א אּוְכלֹוָזא( ַוֲאַמר ָדוִַ יָלא ּוְלרֵּ י ְלַרב חֵּ ְתַמנֵּ ְכבֹוש ַית ַקְרָתא יִַ טֹול ְיבּוָסָאה ְויִַ

יָתא יֹוָאב ַבר ְצרּוָיה ַוֲהָוה  יק ְבַקְדמֵּ אּוְסלֵּ ילָּ יׁש חֵּ  ְלרֵּ
 


