
 39עמוד   ספר שמואל ב', חלק ב'

ֲחָריו ְוִנָכה ָוֵמת -מזימת דוד  ם ֵמאַׁ ְבתֶּ  ????ְושַׁ
 

 מל"א ב:לב .1
יב ְיקָוק ֶאת ָדמו ַעל רֹאשו ֲאֶשר ָפַגע  ִבְשֵני ֲאָנִשים ְוֵהשִׁ

ִדִקים ד לֹא ָיָדע  ְוֹטִבים צַׁ י ָדוִׁ ֶמּנּו ַוַיַהְרֵגם ַבֶחֶרב ְוָאבִׁ מִׁ
ְבֵנרֶאת  ְשָרֵאל ְוֶאת  אַׁ ֶבן ֶיֶתר  ֲעָמָשאֶבן ֵנר ַשר ְצָבא יִׁ

 ַשר ְצָבא ְיהּוָדה:

 
  גמ' סנהדרין מט. .2

 שהיו דורשין אכין ורקין והוא לא דרש -טובים 
 

  גמ' סנהדרין שם: .3
יש )יהושע א:יח( כתיב ...עמשא אכין ורקין דרש  ָכל אִׁ

ְשַמע ֶאת ְד  יָך ְולֹא יִׁ ָבֶריָך ְלֹכל ֲאֶשר ֲאֶשר ַיְמֶרה ֶאת פִׁ
 -, יכול אפילו לדברי תורה [ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ]ְתַצֶּוּנּו יּוָמת 

 תלמוד לומר, ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ.
 

 שםרש"י  .4
רקין מיעוטין,  -חזק ואמץ  רק...  -אכין ורקין דרש 

 שאם בא המלך לבטל דברי תורה אין שומעין לו.
 

 שםרש"י  .5
ים מצות המלך שלא לקי -שהם דרשו אכין ורקין 

 -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'.
והרג אוריה במצותו של דוד אף  -והוא לא היה דורש 

ת כדכתיב )שם על גב שלא צוה דוד אלא באיגר
שמואל/ ב יא( ויכתב בספר לאמר הבו את אוריה /

 וגו'.

 
 רד"ק שמואל ב פרק יב פסוק ט .6

ובדברי רז"ל אף על ...  -ואותו הרגת בחרב בני עמון 
גב דבכל התורה כלה אין שליח לדבר עבירה כי בכל 
מקום השולח פטור והשליח חייב הכא שאני שהכתוב 

והטע' לפי שהיה מלך קראו הורג שנאמר ואותו הרגת 
וכן שאול שצוה  .ואין עובר על מצותו כאילו הוא הרגו

ואף על גב  .להרוג נוב עיר הכהנים כאילו הוא הרגם
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 

כל אדם נזהר בזה ויודע לדרוש אכין ורקין לפיכך  אין
 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. 

 
 דברי השליח לדוד דברי "התנצלות" של יואב תיאור המלחמה

ל ָהבּו ֶאת )טו( ...  אּוִרָיה אֶּ
ִמְלָחָמה ֲחָזָקה מּול ְפֵני הַׁ  הַׁ

ֲחָריו ְוִנָכה ָוֵמת ם ֵמאַׁ ְבתֶּ  ְושַׁ
ְשמור יוָאב ֶאל  י בִׁ )טז( ַוְיהִׁ
ָיה ֶאל  ֵתן ֶאת אּורִׁ יר ַויִׁ ָהעִׁ
י ַאְנֵשי  ַהָמקום ֲאֶשר ָיַדע כִׁ

ל ָשם:  ְנֵשי )יז(  ַחיִׁ ֵיְצאּו אַׁ וַׁ
ת יֹוָאב ִיָלֲחמּו אֶּ ִיֹפל  ָהִעיר וַׁ וַׁ

ְבֵדי דָ  ם  ִודִמן ָהָעם ֵמעַׁ ָיָמת גַׁ וַׁ
ִחִתי  :אּוִרָיה הַׁ

ְבֵרי  ד ֶאת ָכל דִׁ ְשַלח יוָאב ַוַיֵגד ְלָדוִׁ )יח( ַויִׁ
ְלָחָמה: )יט( ַוְיַצו ֶאת ַהַמְלָאְך ֵלאֹמר  ַהמִׁ
ְלָחָמה ְלַדֵבר ֶאל  ְבֵרי ַהמִׁ ְכַכּלוְתָך ֵאת ָכל דִׁ

ְךַהֶמֶלְך: )כ( ְוָהָיה  לֶּ מֶּ ת הַׁ ה ֲחמַׁ ֲעלֶּ ר  ִאם תַׁ ְוָאמַׁ
ל ָהִעיר ְלִהָלֵחם ם אֶּ ְשתֶּ דּועַׁ ִנגַׁ ֲהלוא  ְלָך מַׁ

ִמי ְיַדְעֶתם ֵאת ֲאֶשר ֹירּו ֵמַעל ַהחוָמה: )כא( 
ְך לֶּ ת ֲאִבימֶּ ָשה  ִהָכה אֶּ ֶבן ְיֻרֶבֶשת ֲהלוא אִׁ

יָכה ָעָליו ֶפַלח ֶרֶכב ֵמַעל ַהחוָמה ַוָיָמת  ְשלִׁ הִׁ
ְשתֶּ  ְבֵתֵבץ חֹוָמהָלָמה ִנגַׁ ל הַׁ   ם אֶּ

י ֵמת: תִׁ ָיה ַהחִׁ  ְוָאַמְרָת ַגם ַעְבְדָך אּורִׁ

)כב( ַוֵיֶלְך ַהַמְלָאְך ַוָיבֹא ַוַיֵגד 
ד ֵאת ָכל ֲאֶשר ְשָלחו יוָאב:  ְלָדוִׁ

ד   )כג( ַויֹאֶמר ַהַמְלָאְך ֶאל ָדוִׁ
ים  י ָגְברּו ָעֵלינּו ָהֲאָנשִׁ ֵיְצאּו כִׁ וַׁ

ה ָשדֶּ ד  ֵאֵלינּו הַׁ ם עַׁ ִנְהיֶּה ֲעֵליהֶּ וַׁ
ר ָשעַׁ ח הַׁ תַׁ יֹורּו : )כד( פֶּ וַׁ

ָך ל ֲעָבדֶּ מֹוִרים אֶּ חֹוָמה  הַׁ ל הַׁ ֵמעַׁ
ְבְדָך  ם עַׁ ְך ְוגַׁ לֶּ מֶּ ְבֵדי הַׁ ָימּותּו ֵמעַׁ וַׁ

ִחִתי ֵמת  : סאּוִרָיה הַׁ


