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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

מזימת דוד  -וְ שַׁ בְ ֶּתם מֵ ַׁאחֲ ָריו וְ ִנכָה וָמֵ ת????
 .1מל"א ב:לב
ָשים
וְ הֵ ִׁשיב יְ קוָק ֶאת דָ מו עַ ל ר ֹאשו אֲ שֶ ר ָפגַע בִ ְשנֵי אֲ נ ִ
צַׁ ִד ִקים וְ טֹבִ ים ִׁממֶ ּנּו ַויַהַ ְרגֵם בַ חֶ ֶרב וְ ָאבִׁ י דָ וִׁ ד ל ֹא יָדָ ע
ֶאת ַׁאבְ נֵר בֶ ן נֵר שַ ר צְ בָ א ִׁי ְש ָר ֵאל וְ ֶאת עֲמָ שָ א בֶ ן י ֶֶתר
ְהּודה:
שַ ר צְ בָ א י ָ
 .2גמ' סנהדרין מט.
טובים  -שהיו דורשין אכין ורקין והוא לא דרש
 .3גמ' סנהדרין שם:
עמשא אכין ורקין דרש ...כתיב (יהושע א:יח) כָל ִׁאיש
אֲ שֶ ר י ְַמ ֶרה ֶאת פִׁ יָך וְ ל ֹא ִׁי ְשמַ ע ֶאת ְדבָ ֶריָך ְלכֹל אֲ שֶ ר
יּומת [ ַרק חֲ זַק וֶאֱ ָמץ] ,יכול אפילו לדברי תורה -
ְתצַ ּוֶּנּו ָ
תלמוד לומרַ ,רק חֲ זַק וֶאֱ ָמץ.
 .4רש"י שם
אכין ורקין דרש  ... -רק חזק ואמץ  -רקין מיעוטין,
שאם בא המלך לבטל דברי תורה אין שומעין לו.
 .5רש"י שם
שהם דרשו אכין ורקין  -שלא לקיים מצות המלך
לעבור על דברי תורה ,עמשא כדאמרן ,אבנר -

כשאמר לו שאול לעבדיו (שמואל א כב) סובו והמיתו
את כהני ה' וגו' וכתיב (שם /שמואל א' כ"ב )/ולא אבו
עבדי שאול לשלוח ידם ולפגוע וגו'.
והוא לא היה דורש  -והרג אוריה במצותו של דוד אף
על גב שלא צוה דוד אלא באיגרת כדכתיב (שם
/שמואל /ב יא) ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה
וגו'.
 .6רד"ק שמואל ב פרק יב פסוק ט
ואותו הרגת בחרב בני עמון  ... -ובדברי רז"ל אף על
גב דבכל התורה כלה אין שליח לדבר עבירה כי בכל
מקום השולח פטור והשליח חייב הכא שאני שהכתוב
קראו הורג שנאמר ואותו הרגת והטע' לפי שהיה מלך
ואין עובר על מצותו כאילו הוא הרגו .וכן שאול שצוה
להרוג נוב עיר הכהנים כאילו הוא הרגם .ואף על גב
שאין לאדם לעשות מצות מלך בזה הענין וכיוצא בו
כמו שכתבנו למעלה כל איש אשר ימרה את פיך יומת
יכול אפילו לדבר עבירה תלמוד לומר רק אף על פי כן
אין כל אדם נזהר בזה ויודע לדרוש אכין ורקין לפיכך
העונש על המלך:

Josephus, Antiquities 7:7
Upon this the king was very angry at him; and wrote to Joab, and commanded him to punish Uriah,
for he told him that he had offended him; and he suggested to him the manner in which he would
have him punished, that it might not be discovered that he was himself the author of this his
punishment; for he charged him to set him over against that part of the enemy's army where the
attack would be most hazardous, and where he might be deserted, and be in the greatest jeopardy,
for he bade him order his fellow soldiers to retire out of the fight.
תיאור המלחמה
אּוריָה ֶּאל
(טו)  ...הָ בּו ֶאת ִ
מּול פְ נֵי הַׁ ִמלְחָ מָ ה הַׁ חֲ ז ָָקה
וְ שַׁ בְ ֶּתם מֵ ַׁאחֲ ָריו וְ ִנכָה וָמֵ ת
יואב ֶאל
(טז) ַו ְי ִׁהי בִׁ ְשמור ָ
אּוריָה ֶאל
ִׁ
הָ עִׁ יר וַ ִׁי ֵתן ֶאת
הַ מָ קום אֲ שֶ ר יָדַ ע כִׁ י ַאנְשֵ י
חַ יִׁל שָ ם( :יז) ַׁוי ְֵצאּו ַׁאנְשֵ י
יֹואב ַׁו ִיפֹל
ָהעִ יר ַׁויִלָחֲ מּו ֶּאת ָ
ִמן הָ עָ ם מֵ עַׁ בְ דֵ י דָ וִ ד ַׁויָמָ ת גַׁם
אּוריָה הַׁ ִח ִתי:
ִ

דברי "התנצלות" של יואב
יואב ַו ַיגֵד לְדָ וִׁ ד ֶאת כָל ִׁד ְב ֵרי
(יח) ַו ִׁי ְשלַ ח ָ
הַ ִׁמלְחָ מָ ה( :יט) ַו ְיצַ ו ֶאת הַ מַ ל ְָאְך לֵאמֹר
ַּלותָך ֵאת כָל ִׁדבְ ֵרי הַ ִׁמלְ חָ מָ ה ל ְַדבֵ ר ֶאל
כְ כ ְ
הַ מֶ לְֶך( :כ) וְ ָהיָה ִאם ַׁת ֲעלֶּה חֲ מַׁ ת הַׁ ֶּמ ֶּלְך וְ ָא ַׁמר
ַׁש ֶּתם ֶּאל הָ עִ יר ל ְִהל ֵָחם הֲ לוא
לְָך מַׁ דּועַׁ ִנג ְ
יְדַ עְ ֶתם ֵאת אֲ שֶ ר יֹרּו מֵ עַ ל ַהחומָ ה( :כא) ִמי
ִהכָה ֶּאת אֲ בִ ימֶּ לְֶּך בֶ ן יְרֻ בֶ שֶ ת הֲ לוא ִׁא ָשה
חומה וַ י ָָמת
ִׁה ְשלִׁי ָכה עָ לָ יו ֶפ ַלח ֶרכֶב מֵ עַ ל הַ ָ
ַׁש ֶּתם ֶּאל ַׁהחֹומָ ה
בְ ֵתבֵ ץ לָמָ ה ִנג ְ
אּוריָה ַה ִׁח ִׁתי מֵ ת:
וְ ָאמַ ְר ָת גַם עַ בְ ְדָך ִׁ

דברי השליח לדוד
(כב) ַו ֵילְֶך ַה ַמל ְָאְך וַ יָב ֹא וַ ַיגֵד
יואב:
ל ְָדוִׁ ד ֵאת ָכל אֲ ֶשר ְשלָ חו ָ
ֹאמר ַה ַמל ְָאְך ֶאל ָדוִׁ ד
(כג) וַי ֶ
כִׁ י ג ְָברּו עָ ֵלינּו ָהאֲ נ ִָׁשים וַׁ י ְֵצאּו
ֲלֵיהם עַׁ ד
ֵאלֵינּו ַׁה ָש ֶּדה ַׁונ ְִהיֶּה ע ֶּ
ַׁה ָשעַׁ ר( :כד) וַׁיֹורּו
פ ֶַּׁתח
חֹומה
מֹורים ֶּאל עֲבָ ֶּדָך ֵמעַׁ ל ַׁה ָ
ַׁה ִ
ַׁויָמּותּו ֵמעַׁ ְב ֵדי ַׁה ֶּמלְֶּך וְ גַׁם עַׁ ְב ְדָך
אּוריָה ַׁה ִח ִתי ֵמת :ס
ִ

