
 187עמוד   ספר שמואל ב'

 פרק י': פר' חנון בן נחש
 

 במדבר רבה יד סימן א
ְך מֹוָאב, ִכי ָהָיה ָיֵרא )תה' ס'(  מֹוָאב ִסיר ַרֲחִצי לֶׁ ל מֶׁ ָבַרח ָדִוד ִמְפֵני ָשאּול הֹוִליְך ָאִביו ְוִאּמֹו אֶׁ ְבָשָעה שֶׁ ְלִפי שֶׁ

ָהָיה ֵמרּות ַהּמֹוֲאִבָיה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )שמואל א כב, ג(:  ם ְלִפי שֶׁ ְך ָדִוד ִמְפֵני ָשאּול, ְוָהָיה בֹוֵטַח ָבהֶׁ ַוֵילֶׁ
ה ִלי ֱאֹלִהיםִמָשם  ר ֵאַדע ַמה ַיֲעשֶׁ ם ַעד ֲאשֶׁ ְך מֹוָאב ֵיֵצא ָנא ָאִבי ְוִאִּמי ִאְתכֶׁ לֶׁ ל מֶׁ ר אֶׁ ֹּאמֶׁ . ִמְצֵפה מֹוָאב ַוי

ְך מֹוָאב ַוֵיְשבּו ִעּמֹו ָכל ְיֵמי ֱהיֹות ָדִוד ַבְּמצּוָדהְואֹוֵמר )שמואל א כב, ד(:  לֶׁ ת ְפֵני מֶׁ . ּוְלָכְך ְקָראֹו ִסיר, ַוַיְנֵחם אֶׁ
ָחד ְלדָ  ָלא ָאח אֶׁ ם אֶׁ ֹּא ִנְמַלט ֵמהֶׁ ְך מֹוָאב ְול לֶׁ ֲהָרָגם מֶׁ ָבַרח ָמה ַהָבָשר ִמְתַעֵכל ַבִסיר, ָכְך ִנְתַעְכלּו ָשם, שֶׁ ִוד שֶׁ

ֹּא ָרָצה ִלְתנֹו, וְ  ְך מֹוָאב ַאֲחָריו ְול לֶׁ ְך ְבֵני ַעּמֹון, ְוָשַלח מֶׁ לֶׁ ל ָנָחש מֶׁ ָעָשה ָנָחש ִעם ָדִוד, ּוְלִפיָכְך ֵאצֶׁ ד שֶׁ סֶׁ הּוא ַהחֶׁ
ה ִעם ַהּמֹוָאִבים, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )שמואל ב ח, ב(:  ל ַהְשֵכב אֹוָתם ַאְרָצה ִנְתָגרֶׁ בֶׁ ת מֹוָאב ַוְיַמְדֵדם ַבחֶׁ ַוַיְך אֶׁ

ל ְלַהֲחיֹות ַוְתִה  בֶׁ ֹּא ַהחֶׁ  י מֹוָאב ְלָדִוד ַלֲעָבִדים נְֹּשֵאי ִמְנָחה.ַוְיַמֵדד ְשֵני ֲחָבִלים ְלָהִמית ּוְמל
 

 במדבר רבה כא סימן ה
ֹּא ִתְדרש ְשֹלָמם ְוטָֹּבָתם ָבא ל , ַאְת מֹוֵצא ְבִמי שֶׁ

ם ְבִמַדת ַרֲחִמים ְלסֹוף ָבא ִליֵדי ִבָזיֹון ִמְלָחמֹות  ִעָּמהֶׁ
ה ָדִוד )שמואל ב י, ב(:  ה זֶׁ ר ָדוִ ְוָצרֹור, ְוֵאיזֶׁ ֹּאמֶׁ ד ַוי

ן ָנָחש ד ִעם ָחנּון בֶׁ סֶׁ ה חֶׁ ֱעשֶׁ , ָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך אֶׁ
ֹּא ִתְדרש  הּוא ַאָתה ַתֲעבֹּר ַעל ְדָבַרי, ֲאִני ָכַתְבִתי: ל
ד  סֶׁ ה ִעָּמם ְגִמילּות חֶׁ ְשֹלָמם ְוטָֹּבָתם, ְוַאָתה עֹושֶׁ

ֹּא ְיֵהא ַאל ְתִהי ַצִדיק ַהְרֵבה)קהלת ז, טז(:  ל , שֶׁ
ה שֹוֵלַח ְלַנֵחם ְבֵני ַעּמֹון ָאדָ  ם ְמַוֵתר ַעל ַהתֹוָרה, ְוזֶׁ

ד,  סֶׁ יֹוןְוַלֲעשֹות ִעּמֹו חֶׁ א ִליֵדי ִבזָּ )שמואל ב י,  סֹוף בָּ
ת ֲחִצי ְזָקָנם ד(:  ת ַעְבֵדי ָדִוד ַוְיַגַלח אֶׁ ַוִיַקח ָחנּון אֶׁ

ם ַוְישַ  ם ַבֵחִצי ַעד ְשתֹוֵתיהֶׁ ת ַמְדֵויהֶׁ , ְלֵחםַוִיְכרֹּת אֶׁ
ה מָּ א ִליֵדי ִמְלחָּ ִעם ֲאַרם ַנֲהַרִים ּוַמְלֵכי צֹוָבה  ּובָּ

ּוַמְלֵכי ַמֲעָכה ְוִעם ְבֵני ַעּמֹון, ַאְרָבָעה ֻאּמֹות, ּוְכִתיב 
ַוַיְרא יֹוָאב ִכי ָהְיָתה ֵאָליו ְפֵני )שמואל ב י, ט(: 

ִבֵקש לַ  ַהִּמְלָחָמה ֲעשֹות וגו', ִמי ָגַרם ְלָדִוד ָכְך, שֶׁ
ֹּא ִתְדרש  ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא: ל טֹוָבה ִעם ִמי שֶׁ

 ם...ְשֹלמָ 

Bamidbar Rabbah 21:5 

… “You shall not seek their welfare (shalom) and benefit.” 

You find that the one who came to them with the trait of mercy, 

in the end came to disgrace, war and distress. And who [was 

that]? David, as stated (in II Sam. 10:2), “David said, ‘I will 

do kindness with Hanun son of Nahash.’” The Holy One, 

blessed be He, said to him, “You are transgressing My word, 

as I wrote (in Deut. 23:7), ‘You shall not seek their welfare 

and benefit,’ and you are doing acts of kindness with them? 

(Eccl. 7:12) ‘Do not be greatly righteous,’ such that a man 

should not forego [what is written in] the Torah. And this one 

is sending [word] to console the Children of Ammon and to do 

kindness and good to him?” And in the end, he came to 

disgrace [as stated] (in II Sam. 10:4), “So Hanun seized 

David’s courtiers, clipped off one side of their beards and cut 

away half of their garments at the buttocks, and sent them off.” 

And he came to war with four nations: Aram-Naharayim, with 

the kings of Zova, with the kings of Maakha and with Children 

of Ammon. And it is written (about this in II Sam. 10:9), “Joab 

saw that there was a battle line against him [both front and 

rear].” What caused this to David? That he sought to do good 

to those about whom the Holy One, blessed be He, told him, 

“You shall not seek their welfare.”… 
 

 פר' מפיבשת –פ"ט 
ל  ד ּוְשמֹו ִציָבא ַוִיְקְראּו לֹו אֶׁ בֶׁ )ב( ּוְלֵבית ָשאּול עֶׁ

ר  ֹּאמֶׁ ְךָדִוד ַוי לֶּ ר  ַהמֶּ ֹּאמֶׁ ֵאָליו ַהַאָתה ִציָבא ַוי

ר  ֹּאמֶׁ ָך: )ג( ַוי ְךַעְבדֶׁ לֶּ ס עֹוד ִאיש ְלֵבית  ַהמֶּ פֶׁ ַהאֶׁ
ל  ר ִציָבא אֶׁ ֹּאמֶׁ ד ֱאֹלִהים ַוי סֶׁ ה ִעּמֹו חֶׁ ֱעשֶׁ ָשאּול ְואֶׁ

ְך לֶּ ר לֹו  ַהמֶּ ֹּאמֶׁ עֹוד ֵבן ִליהֹוָנָתן ְנֵכה ַרְגָלִים: )ד( ַוי

ְך לֶּ ר צִ  ַהמֶּ ֹּאמֶׁ ל ֵאיפֹּה הּוא ַוי ְךיָבא אֶׁ לֶּ ִהֵנה  ַהמֶּ
ן ַעִּמיֵאל ְבלֹו ְדָבר: )ה( ַוִיְשַלח  הּוא ֵבית ָמִכיר בֶׁ

ְך  לֶּ ִודַהמֶּ ן ַעִּמיֵאל ִמלֹו  דָּ ַוִיָקֵחהּו ִמֵבית ָמִכיר בֶׁ
 ְדָבר:

 פר' נחש –פ"י 

ר  ֹּאמֶׁ ִוד)ב( ַוי ר ָעָשה ָא  דָּ ן ָנָחש ַכֱאשֶׁ ד ִעם ָחנּון בֶׁ סֶׁ ה חֶׁ ֱעשֶׁ ִביו אֶׁ

ד ַוִיְשַלח  סֶׁ ִודִעָּמִדי חֶׁ ל ָאִביו ַוָיבֹּאּו  דָּ ְלַנֲחמֹו ְבַיד ֲעָבָדיו אֶׁ

ִודַעְבֵדי  ל ָחנּון  דָּ ֹּאְמרּו ָשֵרי ְבֵני ַעּמֹון אֶׁ ץ ְבֵני ַעּמֹון: )ג( ַוי רֶׁ אֶׁ

ם ַהְמַכֵבד  ִודֲאדֵֹּניהֶׁ יָך ִכי ָשַלח ְלָך ְמַנֲחִמים  דָּ ת ָאִביָך ְבֵעינֶׁ אֶׁ

ת ָהִעיר ּוְלַרְגָלּה ּוְלָהְפָכּה ָשַלח  ִודֲהלֹוא ַבֲעבּור ֲחקֹור אֶׁ ת  דָּ אֶׁ

ת ַעְבֵדי  יָך: )ד( ַוִיַקח ָחנּון אֶׁ ִודֲעָבָדיו ֵאלֶׁ ת ֲחִצי  דָּ ַוְיַגַלח אֶׁ
ם ַבֵחִצי ַעד ת ַמְדֵויהֶׁ ם ַוְיַשְלֵחם: ְזָקָנם ַוִיְכרֹּת אֶׁ )ה(  ְשתֹוֵתיהֶׁ

ִודַוַיִגדּו  ַוִיְשַלח ִלְקָראָתם ִכי ָהיּו ָהֲאָנִשים ִנְכָלִמים ְמאֹּד  ְלדָּ

ר  ֹּאמֶׁ ְךַוי לֶּ ם: ַהמֶּ ם ְוַשְבתֶׁ  ְשבּו ִביֵרחֹו ַעד ְיַצַּמח ְזַקְנכֶׁ

 


