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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

חלק ב' :אוריה
 .1רש"י שם (וכן ברד"ק)
(ו) שלח אלי את אוריה  -שהיה מתכוין שישכב עם אשתו ויהא
סבור שממנו היא מעוברת:
 .2רלב"ג שם
והנה חשב דוד לעשות הענין בדרך שיעלם חטאו מהאנשים
שלא חטא
 .3גמ' קידושין מג.
האומר לשלוחו צא הרוג את הנפש  -הוא חייב ,ושולחיו פטור;
שמאי הזקן אומר משום חגי הנביא :שולחיו חייב ,שנא':
אותו הרגת בחרב בני עמון;
 ...ואידך? הרי לך כחרב בני עמון ,מה חרב בני עמון אין אתה
נענש עליו ,אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו; מאי טעמא?
יֹואב וְ עַ בְ דֵ י אֲ דֹנִ י עַ ל
מורד במלכות הוה ,דקאמר ליה :וַא ֹד ִני ָ
פְ נֵי הַ שָ דֶ ה חֹנִים.
 .4רש"י קידושין מג.
יֹואב  -זהו מרד שקראו אדון בפני המלך.
וַאדֹנִ י ָ
 .5תוספות קידושין מג.
מורד במלכות הוה דקאמר ליה ואדוני יואב כו'  -פי' בקונטרס
דמורד היה מהא דקאמר אדוני יואב בפני המלך דוד ולא
נהירא שהרי יואב לא היה מורד במלכות ואומר רבינו מאיר
אביו של ר"ת מה שאמר לו דוד שילך לביתו לאכול ולשתות
והוא מיאן בדבר כדכתיב כל עבדי אדוני על פני השדה חונים
ואני אבא אל ביתי לאכול וגו' בתמיה ולא היה לו לסרב ...
 .6גמ' סנהדרין קא
אמר רבי יוחנן :מפני מה זכה ירבעם למלכות? מפני שהוכיח
את שלמה .ומפני מה נענש  -מפני שהוכיחו ברבים .שנאמר
וזה הדבר אשר הרים יד במלך שלמה בנה את המלוא סגר את
פרץ עיר דוד אביו .אמר לו :דוד אביך פרץ פרצות בחומה כדי
שיעלו ישראל לרגל ,ואתה גדרת אותם כדי לעשות אנגריא
לבת פרעה?

אדני יואב
 .7בר' מג:כח
ֹאמרּו שָ לֹום לְעַ בְ ְדָך ל ְָא ִבינּו
וַי ְ
 .8שמ"ב יד:יט
יֹואב ִא ָתְך בְ כָל ז ֹאת ו ַַתעַ ן הָ ִאשָ ה וַת ֹאמֶ ר חֵ י
וַי ֹאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך הֲ יַד ָ
נַפְ ְשָך אֲ דֹנִ י הַ מֶּ לְֶּך ִאם ִאש לְהֵ ִמין ּולְהַ ְש ִמיל ִמכֹל אֲ שֶ ר ִדבֶ ר
יֹואב הּוא צִ ָּונִי וְ הּוא שָ ם בְ פִ י ִשפְ חָ ְתָך ֵאת
אֲ דֹנִי הַ מֶּ לְֶּך כִ י עַ בְ ְדָך ָ
כָל הַ ְדבָ ִרים הָ ֵאלֶה:

 .9שמ"ב יט
ֹאמר לֹו ַה ֶמלְֶך לָ מָ ה
רּוש ַל ִם ל ְִק ַראת ַה ֶמלְֶך וַ י ֶ
(כו) ַו ְי ִהי כִ י בָ א ְי ָ
ֹאמר אֲ דֹנִ י ַה ֶּמלְֶּך עַ ְב ִדי ִר ָמנִ י כִ י
ל ֹא הָ לַכְ ָת עִ ִמי ְמפִ יב ֶֹשת( :כז) וַי ַ
יה וְ ֵאלֵ ְך ֶאת ַהמֶ לֶ ְך כִ י
ָאמַ ר עַ בְ ְדָך ֶא ְח ְב ָשה לִי ַהחֲ מֹור וְ ֶא ְרכַב עָ לֶ ָ
פִ סֵ חַ עַ בְ ֶדָך:
 .10מל"ב ד:א
ישע לֵ אמֹר עַ בְ ְדָך
יאים צָ ע ֲָקה ֶאל אֱ לִ ָ
וְ ִאשָ ה ַא ַחת ִמ ְנ ֵשי ְבנֵי ַה ְנ ִב ִ
ישי מֵ ת וְ ַא ָתה י ַָדעְ ָת כִ י עַ ְב ְדָך ָהיָה י ֵָרא ֶאת יְקֹוָק וְ ַהנ ֶֹשה בָ א
ִא ִ
ל ַָקחַ ת ֶאת ְשנֵי ְיל ַָדי לֹו ַלעֲבָ ִדים:
 .11מלבי"ם שמ"א יא:יא
בדבריו אלה מרד  ...כמ"ש חז"ל (שבת שם) במ"ש ואדוני
יואב ,שהיל"ל ועבדך יואב ועבדי אדוני ,כי יואב עבד דוד
וכמ"ש האשה התקועית (להלן יד ,יט) עבדך יואב שם בפי את
הדברים האלה.

סנהדרין
 .12גמ' שבת נו
 ...מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע  -רבי אומר :משונה רעה
זו מכל רעות שבתורה ,שכל רעות שבתורה כתיב בהו ויעש
אּוריָה
וכאן כתיב לעשות  -שביקש לעשות ולא עשהֵ .את ִ
ית בַ ֶח ֶרב  -שהיה לך לדונו בסנהדרין ולא דנת...
הַ ִח ִתי ִהכִ ָ
וְ אֹתֹו הָ ַרגְ ָת ְב ֶח ֶרב ְבנֵי עַ מֹון ,מה חרב בני עמון אי אתה נענש
עליו  -אף אוריה החתי אי אתה נענש עליו .מאי טעמא  -מורד
יֹואב וְ עַ ְב ֵדי אֲ דֹנִ י עַ ל פְ נֵי הַ ָשדֶ ה
במלכות הוה ,דאמר ליה ַוא ֹדנִי ָ
חנִים.
ֹ
 .13ויקרא יט
(טו) ל ֹא ַתעֲשּו עָ ֶול בַ ִמ ְש ָפט ל ֹא ִת ָשא פְ נֵי ָדל וְ ל ֹא ֶת ְה ַדר פְ נֵי גָדֹול
יתָך( :טז) ל ֹא ֵתלְֵך ָרכִ יל ְבעַ ֶמיָך ל ֹא ַת ֲעמֹד עַ ל
בְ צֶּ דֶּ ק ִת ְשפֹט ע ֲִמ ֶּ
דַ ם ֵרעֶּ ָך אֲ נִי יְקֹוָק:
 .14רש"י שם
יתָך  -כמשמעו .דבר אחר הוי דן את חברך
בְ צֶ דֶ ק ִת ְשפֹט ע ֲִמ ֶ
לכף זכות:
 .15ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קעז
 ...ויש בו עוד שראוי לדון את חברו לכף זכות (שבועו' וספרא
שם) ולא יפרש מעשיו ודבריו אלא לטוב וחסד.
 .16פירוש המשנה לרמב"ם אבות א:ו
והוי דן את כל האדם לכף זכות  ... -אבל אם היה איש ידוע
שהוא צדיק ,ומפורסם במעשי הטוב ,ונראה לו מעשה שכל
תכונותיו יורו על היותו מעשה רע ,ואין להכריע בו שהוא
מעשה טוב אלא בדוחק רב מאד ובאפשרות רחוקה  -צריך
לפרש אותו כטוב ,הואיל ויש צד אפשרות להיותו טוב ,ואין
מותר לחושדו...

