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(א) ַוי ְִהי ַאחֲ ֵרי כֵן
ִש ִתים ַויַכְּ נִיעֵ ם ַוי ִַקח דָּ וִ ד ֶאת מֶ ֶתג הָּ ַאמָּ ה ִמיַד פְ ל ְִש ִתים:
• ַויְַך דָּ וִ ד ֶאת פְּ ל ְּ
ּומל ֹא הַ חֶ בֶ ל
אֹותם ַא ְרצָּ ה ַויְמַ דֵ ד ְשנֵי חֲ בָּ לִים לְהָּ ִמית ְ
ָּ
מֹואב ַויְמַ ְדדֵ ם בַ חֶ בֶ ל הַ ְשכֵב
• ַויְַך ֶאת ָ
מֹואב לְדָּ וִ ד ַלעֲבָּ ִדים נ ְֹש ֵאי ִמנְחָּ ה:
לְהַ חֲ יֹות ו ְַת ִהי ָ
• ַויְַך דָּ וִ ד ֶאת הֲ דַ ְּדעֶ זֶר בֶ ן ְּרחֹב מֶ לְֶך צֹובָ ה בְ לֶכְ תֹו לְהָּ ִשיב יָּדֹו בִ נְהַ ר [פְ ָּרת]( :ד) ַו ִי ְּלכֹד דָּ וִ ד
ַיֹותר ִממֶ ּנּו
ּושבַ ע מֵ אֹות פ ָָּּר ִשים וְ עֶ ְש ִרים ֶאלֶף ִאיש ַרגְ לִי ַויְעַ ֵקר דָּ וִ ד ֶאת כָּל הָּ ֶרכֶב ו ֵ
ִממֶ ּנּו ֶאלֶף ְ
מֵ ָּאה ָּרכֶב( :ה) ו ַָּתב ֹא אֲ ַרם דַ מֶ שֶ ק לַעְ זֹר לַהֲ דַ ְדעֶ זֶר מֶ לְֶך צֹובָ ה
ּוש ַניִם ֶאלֶף ִאיש( :ו) ַויָּשֶ ם דָּ וִ ד נְצִ בִ ים בַ אֲ ַרם דַ מֶ שֶ ק ו ְַת ִהי אֲ ָּרם לְדָּ וִ ד
• ַויְַך דָּ וִ ד בַ אֲ ָרם עֶ ְש ִרים ְ
נֹוש ֵאי ִמנְחָּ ה
ַלעֲבָּ ִדים ְ

ַויֹשַ ע יְּקֹוָק ֶאת דָ וִ ד ְּבכֹל אֲ שֶ ר הָ לְָך:
ּומבֶ טַ ח
יאם יְרּושָּ ָּל ִם( :ח) ִ
(ז) ַוי ִַקח דָּ וִ ד ֵאת ִשלְטֵ י הַ זָּהָּ ב אֲ שֶ ר הָּ יּו ֶאל עַ בְ דֵ י הֲ דַ ְדעָּ זֶר ַויְבִ ֵ
ּומבֵ ר ַֹתי עָ ֵרי הֲ דַ ְּדעָ זֶר ל ַָּקח הַ מֶ לְֶך דָּ וִ ד ְנחֹשֶ ת הַ ְרבֵ ה ְמאֹד :ס
ִ
יֹורם בְ נֹו
(ט) ַוי ְִשמַ ע תֹעִ י מֶ לְֶך חֲ מָ ת כִ י ִהכָה דָּ וִ ד ֵאת כָּל חֵ יל הֲ דַ ְדעָּ זֶר( :י) ַוי ְִשלַח תֹעִ י ֶאת ָּ
ֶאל הַ מֶ לְֶך דָּ וִ ד ל ְִש ָּאל לֹו לְשָּ לֹום ּולְבָּ רֲ כֹו עַ ל אֲ שֶ ר ִנלְחַ ם בַ הֲ דַ ְדעֶ זֶר ַו ַי ֵכהּו כִ י ִאיש ִמלְחֲ מֹות
תֹעִ י הָּ יָּה הֲ דַ ְדעָּ זֶר ּובְ יָּדֹו הָּ יּו כְ לֵי כֶסֶ ף ּוכְ לֵי זָּהָּ ב ּוכְ לֵי ְנחֹשֶ ת( :יא) גַם א ָֹּתם ִה ְק ִדיש הַ מֶ לְֶך
דָּ וִ ד לַיקֹוָּק עִ ם הַ כֶסֶ ף וְ הַ זָּהָּ ב אֲ שֶ ר ִה ְק ִדיש ִמכָּל הַ גֹויִם אֲ שֶ ר כִ בֵ ש:
ּומ ְשלַל הֲ דַ ְדעֶ זֶר בֶ ן ְרחֹב מֶ לְֶך צֹובָ ה:
ִש ִתים ּומֵ עֲמָ לֵק ִ
ּומפְּ ל ְּ
ּומבְ נֵי עַ מֹון ִ
מֹואב ִ
ּומ ָ
(יב) מֵ אֲ ָרם ִ
(יג) ַויַעַ ש דָּ וִ ד שֵ ם בְ שֻׁ בֹו מֵ הַ כֹותֹו ֶאת אֲ ָרם [=אדום] בְּ גֵיא מֶ לַח ְשמֹונָּה עָּ שָּ ר ָּאלֶף( :יד) ַויָּשֶ ם בֶ אֱ דֹום
נְצִ בִ ים בְ ָּכל אֱ דֹום שָּ ם נְצִ בִ ים ַוי ְִהי כָּל אֱ דֹום עֲבָּ ִדים לְדָּ וִ ד

וַיֹושַ ע יְּקֹוָק ֶאת דָ וִ ד בְּ כֹל אֲ שֶ ר הָ לְָך:
יֹואב בֶ ן צְ רּויָּה
ִש ָר ֵאל ַוי ְִּהי דָ וִ ד עֹשֶ ה ִמ ְּשפָט ּוצְּ דָ ָקה ְּלכָל עַ מוֹ( :טז) וְ ָּ
(טו) ַוי ְִּמֹלְך דָ וִ ד עַ ל כָל י ְּ
עַ ל הַ צָּ בָּ א וִ יהֹושָּ פָּט בֶ ן אֲ ִחילּוד מַ זְ כִ יר( :יז) וְ צָּ דֹוק בֶ ן אֲ ִחיטּוב וַאֲ ִחימֶ לְֶך בֶ ן ֶאבְ י ָָּּתר כֹהֲ נִים
ּוש ָּריָּה סֹופֵר( :יח) ּובְ ָּניָּהּו בֶ ן יְהֹויָּדָּ ע וְ הַ כְ ֵר ִתי וְ הַ פְ ל ִֵתי ּובְ נֵי דָּ וִ ד כֹהֲ נִים הָּ יּו :פ
ְ
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נחש העמוני הוא החסד שאמר דוד כאשר עשה אביו עמדי
חסד:

 .1רד"ק שם
(ב) וימדדם בחבל השכב אותם ארצה  -דרך נקמה ובזיון
ת"י חבל עדבא כלו' גורל וחלק ,ואמרו בדרש כי עשה זה
בעבור שהמיתו אביו ואמו ואחיו כשנחם אותם בארץ
מואב כשהיה בורח מפני שאול כמו שא' וינחם את פני
מלך מואב וגו' וכשיצא דוד משם והלך לעיר חמת הרג
מלך מואב אביו ואמו ואחיו חוץ מאח' שברח והחייהו

 .2מל"א פי"א
(יד) ַוי ֶָּקם ְיקֹוָּק ָּש ָּטן ִל ְשֹלמֹה ֵאת הֲ ַדד ָּהאֲ ד ִֹמי ִמזֶ ַרע ַה ֶמלֶ ְך
יֹואב
הּוא בֶ אֱ דֹום( :טו) וַ ְי ִהי ִב ְהיֹות ָּדוִ ד ֶאת אֱ דֹום בַ עֲלֹות ָּ
שַ ר הַ צָּ בָּ א ל ְַקבֵ ר ֶאת ַהחֲ ָּללִ ים ַויְַך ָּכל ָּז ָּכר בֶ אֱ דֹום( :טז) כִ י
יֹואב וְ כָּל י ְִש ָּר ֵאל עַ ד ִהכְ ִרית כָּל זָּכָּ ר
שֵ שֶ ת חֳ ָּד ִשים י ַָּשב ָּשם ָּ
בֶ אֱ דֹום:

 .3פרק ס'
צֹותֹו׀
ַמד( :ב) ְבהַ ֨
ל־שּושן עֵ ֑דּות ִמכְ ָּ ָּ֖תם לְדָּ ִוַׁ֣ד ְלל ֵ ֵּֽ
ַ ַׁ֣
(א) ַ֭לַ ְמנַצֵ חַ עַ
יֹואב וַיַ ְַַּ֣֣ך ֶאת־אֱ ַ֣דֹום
ֹובָ֥ה וַיָ ָּ֤שָ ב ָ֗ ָ
ֶ ֶ֥את אֲ ַרַ֣ם נַהֲ ַריִם וְּ ֶאת־אֲ ַרַ֪ם ֫צ ָ
ֹלהים זְּ נ ְַּח ָ ַ֣תנּו פְּ ַרצְּ ָ ֶ֑תנּו
שר ָ ָֽאלֶף( :ג) ַ֭אֱ ִ
ֵיא־מלַ ח ְּשנֵ ֵ֖ים עָ ָ ַ֣
בְּ ג ֶ ֶ֑
ַׁ֣יה
ֹובֶ֥ב ָּ ֵּֽלנּו( :ד) ִה ְר ַע ְַׁ֣ש ָּתה ֶ ַׁ֣א ֶרץ פְ צַ ְמ ָּ ֑תּה ְר ָּ ָּ֖פה ְשבָּ ֶר ָּ
ָ֝ ָא ָ֗ ַנפְּ ָת ְת ַׁ֣ש ֵ
יתנּו יַ ַַּ֣֣ ִין ַת ְּרעֵ ָ ָֽלה( :ו)
יתה עַ ְמךַׁ֣ ָּק ָּ ֑שה ִָ֝ה ְּש ִק ָ֗ ָ
י־מטָּ ה( :ה) ִה ְר ִ ַׁ֣א ָּ
כִ ָּ ֵּֽ
קשֶ ט ֶ ֵּֽסלָּה:
נֹוסס ִִ֝מפְ ֵ֗ ֵני ַׁ֣ ֹ
יר ֶ ַׁ֣איך ַ֭ ֵּנס לְ ִה ְת ֵ ֑
ָ֮ ָּנ ַ ַ֤ת ָּתה לִ ֵ
ֹלהים׀
הֹושיעָּ ה י ִ ְֵּֽמינְךַׁ֣ וַ עֲנֵ ֵּֽ נִי( :ח) אֱ ִ ַ֤
יד֑יך ִ ָּ֖
(ז) לְַ֭ מַ עַ ן יֵחָּ ְל ַׁ֣צּון י ְִד ֶ
ִד ֶבֶ֥ר בְ ָּק ְד ֵ֗שֹו ֶ֫ ֶאעְ ֹלֶ֥ זָּ ה אֲ חַ ל ָּ ְֶ֥קה ְש ֶכ֑ם וְ ֵעָּ֖מֶ ק סֻׁ כַׁ֣ ֹות אֲ מַ ֵ ֵּֽדד( :ט)
ח ְק ִקי( :י)
הּודה ְמ ֵּֽ ֹ
ֹאשי יְִ֝ ֵ֗ ָּ
ִלַ֤י גִ לְעָּ֨ ד׀ וְ ִִ֬לי ְמנ ֵ֗ ֶַשה וְַ֭ ֶאפְ ַר ִים ָּמעַׁ֣ ֹוז ר ִ ֑
ל־אֱ דֹום ַא ְש ִלַׁ֣יְך ַנע ֲִל֑י ִ֝עָּ לֵַ֗ י פְ ֶל ֶַׁ֣שת
מֹואב׀ ִ֬ ִסיר ַר ְח ֵ֗ ִצי עַ ַ֭
ָּ ַ֤
ִה ְתר ָֹּע ִ ֵֵּּֽֽעי( :יא) ִ ַׁ֣מי ַֹ֭יבִ לֵ נִי ִ ַׁ֣עיר מָּ ֑צֹור ִ ָּ֖מי נ ַ ַָּׁ֣ח ִני עַ ד־אֱ ֵּֽדֹום( :יב)
אֹותינּו:
ֹלהים ְב ִצבְ ֵ ֵּֽ
ֹא־ת ֵ ֶ֥צא ִ֝אֱ ִֵ֗
ֹלהים זְ נ ְַח ָּ ֑תנּו ְ ֵּֽול ֵ
א־א ָּ ַׁ֣תה אֱ ִ ַׁ֣
הֲ ֵּֽל ֹ ַ
אֹלהים
שּועֶ֥ת ָּא ָּ ֵּֽדם( :יד) ֵ ֵּֽב ִ ֶ֥
ה־לַׁ֣נּו עֶ זְ ָּרַׁ֣ת ִמ ָּ ֑צר ִ֝ ְו ֵ֗ ָּשוְ א ְת ַ
(יג) ָּ ֵּֽהבָּ ָּ
ה־חיִל ִ֝ ְו ֵ֗הּוא י ֶָּ֥בּוס צָּ ֵ ֵּֽרינּו:
ַנעֲשֶ ָּ ֑
 .5דהי"א י"ט  -המערכה הראשונה
ּובנֵי
(ו) וַיִ ְראּו בְ נֵי עַ מֹון כִ י ִה ְתבָּ אֲ שּו עִ ם ָּדוִ יד וַ ִי ְשלַח חָּ נּון ְ
ּומן אֲ ַרם
עַ מֹון ֶאלֶף כִ כַר כֶסֶ ף ל ְִשכֹר לָּ הֶ ם ִמן אֲ ַרם נַהֲ ַריִם ִ
ּומּצֹובָ ה ֶרכֶ ב ּופָּ ָּר ִשים( :ז) ַו ִי ְשכְ רּו ל ֶָּהם ְש ַנ ִים
מַ עֲכָה ִ
ֹלשים ֶאלֶף ֶרכֶב וְ ֶאת מֶ לְֶך מַ ֲעכָה וְ ֶאת עַ מֹו ַו ָּיבֹאּו וַ יַחֲ נּו
ּוש ִ
ְ
ידבָ א ּובְ נֵי עַ מֹון נ ֶֶא ְספּו מֵ עָּ ֵריהֶ ם ַו ָּיבֹאּו ַל ִמלְחָּ מָּ ה:
לִפְ נֵי מֵ ְּ

עקירת סוסים
 .6דב' יז:טז
ם ִמצְ ַ ַ֔ר ְי ָּמה
ת־העָּ ֙
סּוסים וְ ֵּֽל ֹא־י ִ ַָּ֤שיב ֶא ָּ
ִ
(טז) ַרק ל ֹא־י ְַּרבֶ ה־לַ֣ ֹו
לְמעַ ן הַ ְר ַׁ֣בֹות ֑סּוס ַוֵּֽיק ָֹּוק֙ ָּא ַ ַׁ֣מר ָּל ֶַ֔כם ַׁ֣ל ֹא ת ִֹס ֵ֗פּון ָּל ׁ֛שּוב בַ ֶד ֶֶ֥רְך
ַ ָּ֖
הַ זֶ ָּ֖ה עֵּֽ ֹוד:
 .7יהושע פרק י"א
ם־רב ַכ ׁ֛חֹול אֲ ֶ ֶ֥שר עַ ל־
ם עִ ַ֔ ָּמם עַ ָּ ָ֕
ל־מחֲ נֵיהֶ ֙
(ד) וַ יֵצְ ַׁ֣אּו ֵ֗ ֵהם וְ כָּ ַ ֵּֽ
אד( :ה) וַ י ָּ ִַּׁ֣וע ֲַ֔דּו ָֹּ֖כל הַ ְמל ִ ַָּׁ֣כים
ב־מ ֵּֽ ֹ
ְשפַת־הַ יָּ ָּ֖ם לָּ ֑ ֹרב וְ ֶ֥סּוס ו ֶ ָָּּ֖רכֶב ַר ְ
ל־מי מֵ ַ֔רֹום לְ ִהל ֵ ָָּּ֖חם עִ ם־י ְִש ָּר ֵ ֵּֽאל:
הָּ ֵ ֑אלֶה וַ ָּי ֹֹ֜באּו וַ יַחֲ נַ֤ ּו י ְַחדָּ ֙ו ֶא ֵ ַׁ֣
י־מ ָ֞ ָּחר כ ֵָּעַׁ֣ת
ירַׁ֣א ִמפְ נֵיהֶ ם ִ ֵּֽכ ָּ
ל־ת ָּ
(ו) ֨וַי ֹאמֶ ר יְקֹוָּ ַׁ֣ק ֶאל־יְהֹושֻׁ עַ ַא ִ
יהם
הַ ֵ֗ז ֹאת ָּאנ ָ֞ ִֹכי נ ֵ ֵֹ֧תן ֶאת־כ ָֻּׁלׁ֛ם חֲ ָּל ִ ָּ֖לים לִפְ נֵ ַׁ֣י י ְִש ָּר ֵ ֑אל ֶאת־סּוסֵ ֶ ַ֣
יהם ִת ְּש ָ֥ ֹרף בָ ֵ ָֽאש:
ְּתעַ ֵּ֔ ֵקר וְּ ֶאת־מַ ְּרכְּ ב ֵֹת ֶ ֵ֖
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סּוסים יִשָ ֵעֶ֑נּו וַ יִבְ ְט ֨חּו
ם לְ עֶ זְ ָּ ַ֔רה עַ ל־ ִ ֵ֖
(א) ַׁ֣הֹוי ַהי ְֹר ִ ַ֤דים ִמצְ ַ ֙ר ִי ֙
ל־ק ַ֣דֹוש
אד וְּ ָּ֤ל ֹא שָ ע ּּ֙ו עַ ְּ
ם ִ ֵּֽכי־עָּ צְ ַׁ֣מּו ְמ ַ֔ ֹ
ל־רכֶב ִ ַׁ֣כי ָּ ֵ֗רב וְ ַעַ֤ל ָּ ֵּֽפ ָּר ִשי ֙
עַ ֶ ֹ֜
ְּקֹוֵ֖ק ָ֥ל ֹא ָד ָ ָֽרשּו:
ִש ָר ֵּ֔ ֵאל וְּ ֶאת־י ָ
י ְּ

 .4פרק ק"ח
זַמ ָּ ֵ֗רה
ירה וִַ֝ אֲ ְ
ֹלהים ָּא ִ ֶ֥ש ָּ
(א) ִ ָּ֖שיר ִמזְ ַׁ֣מֹור ל ְָּד ִ ֵּֽוד( :ב) נ ַָּׁ֣כֹון ל ִ ִַׁ֣בי אֱ ִ ֑
אֹודךָּ֖
ירה ָּ ֵּֽש ַחר( :ד) ְ
ּורה ַהּנֵ ֶ֥בֶ ל וְ כִ ּנֵ֗ ֹור ָּא ִ ֶ֥ע ָּ
בֹודי( :ג) ַ֭ע ָּ ֵּֽ
ַאף־כְ ִ ֵּֽ
ל־ש ַ ַׁ֣מיִ ם
ְקֹו֑ק ִַ֝ואֲ זַ ֶמ ְר ֵ֗ך בַ ל־אֻׁ ִ ֵּֽמים( :ה) ִ ֵּֽכי־ג ַָּׁ֣דֹול ֵ ֵּֽמעַ ָּ
בָּ עַ ִ ֶ֥מים׀ י ָּ
ֹלהים וְ ַ ָּ֖על
ל־ש ַ ַׁ֣מיִ ם אֱ ִ ֑
ּומה עַ ָּ
ד־ש ָּח ִ ֶ֥קים אֲ ִמ ֶ ֵּֽתך( :ו) ַׁ֣ר ָּ
חַ ְס ֶד֑ך ְ ֵּֽועַ ְ
בֹודך:
כָּל־הָּ ָּ ַׁ֣א ֶרץ כְ ֶ ֵּֽ
ֹלהים׀
הֹושיעָּ ה י ִ ְֵּֽמינְךַׁ֣ וַ עֲנֵ ֵּֽנִי( :ח) אֱ ִ ַ֤
יד֑יך ִ ָּ֖
(ז) ְַ֭למַ עַ ן י ֵָּח ְל ַׁ֣צּון י ְִד ֶ
ִד ֶבֶ֥ר בְ ָּק ְד ֵ֗שֹו ֶאעְ ֹלֶ֥ זָּ ה אֲ ַחל ָּ ְֶ֥קה ְש ֶכ֑ם וְ ֵע ֶָּ֖מק סֻׁ ַׁ֣כֹות אֲ ַמ ֵ ֵּֽדד( :ט)
הּודה ְמח ְֹק ִ ֵּֽקי( :י)
ֹאשי ְִ֝י ֵ֗ ָּ
ִלַ֤י גִ ל ֨ ְָּעד׀ ִלַ֤י ְמנ ֵ֗ ֶַשה וְַ֭ ֶאפְ ַריִם ָּמ ַׁ֣עֹוז ר ִ ֑
י־פְ לֵֶ֗ ֶשת
ל־אֱ דֹום ַא ְש ִלַׁ֣יְך ַנע ֲִל֑י ע ֵ ֲֵּֽל ִ֝
מֹואב׀ ִ֬ ִסיר ַר ְח ֵ֗ ִצי עַ ַ֭
ָּ ַ֤
רֹועֵּֽע( :יא) ִ ַׁ֣מי ַֹ֭י ִבלֵ ִני ִ ַׁ֣עיר ִמ ְב ָּ ֑צר ִ ָּ֖מי נ ַ ַָּׁ֣חנִ י עַ ד־אֱ ֵּֽדֹום( :יב)
ֶא ְת ָּ
ֹלהים ְב ִצבְ א ֵ ֵֹּֽתינּו( :יג)
ֹא־ת ֵ ֶ֥צא ִ֝אֱ ֵ֗ ִ
ֹלהים זְ נ ְַח ָּ ֑תנּו ְ ֵּֽול ֵ
הֲ ֵּֽל ֹא־אֱ ִ ֶ֥
אֹלהים
שּועֶ֥ת ָּא ָּ ֵּֽדם( :יד) ֵ ֵּֽב ִ ֶ֥
ה־לַׁ֣נּו עֶ זְ ָּרַׁ֣ת ִמ ָּ ֑צר ִ֝ ְו ֵ֗ ָּשוְ א ְת ַ
ָּ ֵּֽהבָּ ָּ
ה־חיִל ִ֝ ְו ֵ֗הּוא י ֶָּ֥בּוס צָּ ֵ ֵּֽרינּו:
ַנעֲשֶ ָּ ֑

פר' השלל
 .9דהי"א יח
ְטי ַה ָּז ַ֔ ָּהב אֲ ֶ ַׁ֣שר ָּהיַ֔ ּו ַ ָּ֖על עַ בְ ֵדַׁ֣י הֲ דַ ְד ָּ ֑ע ֶזר
(ז) ַו ִי ַ ַׁ֣קח ָּד ִֵ֗ויד ֵ֚ ֵאת ִשל ֵ ַׁ֣
ּומכּו ֙ן עָּ ֵרַׁ֣י הֲ ַד ְדעֶַ֔ זֶר לָּ ַ ֶ֥קח
ּומ ִט ְב ַ ַ֤חת ִ
רּוש ִֵָּּֽלִָֽם( :ח) ִ
יאם ְי ָּ
ַויְבִ ֵ ָּ֖
חשֶ תּ֙
מה ֶאת־יָ ָּ֤ם ַהנְּ ֹ֙ ֹ
שה ְּשֹל ָ֗ ֹ
אד ָבַּ֣ה׀ עָ ָ ַ֣
ח ֶשת ַר ָּבַׁ֣ה ְמ ֑ ֹ
דָּ ִוׁ֛יד ְנ ָּ֖ ֹ
ח ֶשת:
מּודים וְּ ֵ ֵ֖את כְּ ֵלָ֥י ַה ְּנ ָֽ ֹ
ת־העַ ִֵּ֔
וְּ ֶא ָ ָֽ

פסוקי סיכום חיי דוד
 .10רש"י שמואל שם
(יח) ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי  -תרגם יונתן
ובניהו בר יהוידע ממנא על קשתיא ועל קלעיא ורבותינו
אמרו כרתי ופלתי אורים ותומים:
 .11רלב"ג שמואל שם
(יח) והכרתי והפלתי  -אמר שהם היו שתי משפחות
בישראל ורבותינו פירשו שהם סנהדרין ואמרו כרתי
שכורתין דבריהם פלתי שמופלאים במעשיהם:
 .12רש"י דברי הימים שם
(יז) על הכרתי והפלתי  -פתרונו אומות היו כדכתיב
(צפניה ב') הוי גוי כרתים ומאומותם היו עם דוד אנשים
גבורי חיל ובניהו עליהם ודוגמא (בשמואל ב' טו) וכל
עבדיו עוברים על ידו וכל הכרתי וכל הפלתי וכל הגתים
וגומר:

