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ספר שמואל ב'

פרק י' :פר' חנון בן נחש
במדבר רבה יד סימן א
מֹואב ,כִ י הָ יָה י ֵָרא
מֹואב ִסיר ַרחֲ צִ י (תה' ס') לְפִ י שֶׁ בְ שָ עָ ה שֶׁ בָ ַרח דָ וִ ד ִמפְ נֵי שָ אּול הֹולִ יְך ָאבִ יו וְ ִאּמֹו ֶׁאל מֶׁ לֶׁ ְך ָ
ָ
ִמפְ נֵי שָ אּול ,וְ הָ יָה בֹוטֵ חַ בָ הֶׁ ם לְ פִ י שֶׁ הָ יָה מֵ רּות הַ ּמֹואֲ בִ יָה ,הֲ דָ א הּוא ִדכְ ִתיב (שמואל א כב ,ג)ַ :ו ֵילְֶׁך דָ וִ ד
ֹלהים.
מֹואב יֵצֵ א נָא ָאבִ י וְ ִא ִּמי ִא ְתכֶׁם עַ ד אֲ שֶׁ ר ֵאדַ ע מַ ה ַיעֲשֶׁ ה לִי אֱ ִ
מֹואב וַי ֹּאמֶׁ ר ֶׁאל מֶׁ לְֶׁך ָ
ִמשָ ם ִמצְ פֵה ָ
מֹואב ַוי ְֵשבּו עִ ּמֹו כָל יְמֵ י הֱ יֹות דָ וִ ד בַ ְּמצּודָ הּ .ולְ כָ ְך ְק ָראֹו ִסיר,
וְ אֹומֵ ר (שמואל א כב ,ד)ַ :ו ַינְחֵ ם ֶׁאת פְ נֵי מֶׁ לְֶׁך ָ
מֹואב וְ ל ֹּא נִ ְמלַ ט מֵ הֶׁ ם ֶׁאלָ א ָאח ֶׁאחָ ד לְ דָ וִ ד שֶׁ בָ ַרח
מָ ה הַ בָ שָ ר ִמ ְתעַ כֵ ל בַ ִסיר ,כָ ְך נִ ְתעַ כְ לּו שָ ם ,שֶׁ הֲ ָרגָם מֶׁ לֶׁ ְך ָ
מֹואב ַאחֲ ָריו וְ ל ֹּא ָרצָ ה לִ ְתנֹו ,וְ הּוא הַ חֶׁ סֶׁ ד שֶׁ עָ שָ ה נָחָ ש עִ ם דָ וִ דּ ,ולְ פִ יכָ ְך
ֵאצֶׁ ל נָחָ ש מֶׁ לֶׁ ְך בְ נֵי עַ ּמֹון ,וְ ָשלַ ח מֶׁ לֶׁ ְך ָ
אֹותם ַא ְרצָ ה
מֹואב ַויְמַ ְדדֵ ם בַ חֶׁ בֶׁ ל הַ ְשכֵב ָ
ּמֹואבִ ים ,הֲ דָ א הּוא ִדכְ ִתיב (שמואל ב ח ,ב)ַ :ויְַך ֶׁאת ָ
נִ ְתג ֶָׁרה עִ ם הַ ָ

מֹואב לְדָ וִ ד ַלעֲבָ ִדים נ ְֹּש ֵאי ִמנְחָ ה.
ּומל ֹּא הַ חֶׁ בֶׁ ל לְהַ חֲ יֹות ו ְַת ִהי ָ
ַויְמַ דֵ ד ְשנֵי חֲ בָ לִים לְהָ ִמית ְ
במדבר רבה כא סימן ה
ל ֹּא ִת ְדרש ְשֹלמָ ם וְ טֹּבָ ָתםַ ,א ְת מֹוצֵ א בְ ִמי שֶׁ בָ א
עִ ּמָ הֶׁ ם בְ ִמדַ ת ַרחֲ ִמים לְ סֹוף בָ א לִ ידֵ י בִ זָ יֹון ִמלְ חָ מֹות
וְ צָ רֹור ,וְ ֵאיזֶׁ ה זֶׁה דָ וִ ד (שמואל ב י ,ב) :וַי ֹּאמֶׁ ר דָ וִ ד
ֶׁאעֱשֶׁ ה חֶׁ סֶׁ ד עִ ם חָ נּון בֶׁ ן נָחָ שָ ,אמַ ר לֹו הַ ָקדֹוש בָ רּוְך
הּוא ַא ָתה ַת ֲעבֹּר עַ ל ְדבָ ַרי ,אֲ נִ י כָ ַתבְ ִתי :ל ֹּא ִת ְדרש
ְשֹלמָ ם וְ טֹּבָ ָתם ,וְ ַא ָתה עֹושֶׁ ה עִ ּמָ ם גְ ִמילּות חֶׁ סֶׁ ד
(קהלת ז ,טז)ַ :אל ְת ִהי צַ ִדיק הַ ְרבֵ ה ,שֶׁ ל ֹּא יְ הֵ א
תֹורה ,וְ זֶׁה שֹולֵ חַ לְ נַחֵ ם בְ נֵי עַ ּמֹון
ָאדָ ם ְמוַ ֵתר עַ ל הַ ָ
וְ לַ עֲשֹות עִ ּמֹו חֶׁ סֶׁ ד ,סֹוף בָּ א לִ ידֵ י בִ זָּ יֹון (שמואל ב י,
ד)ַ :ו ִי ַקח חָ נּון ֶׁאת עַ בְ דֵ י דָ וִ ד ַו ְי ַגלַח ֶׁאת חֲ צִ י זְ ָקנָם
תֹותיהֶׁ ם ַויְשַ לְחֵ ם,
ַו ִיכְ רֹּת ֶׁאת מַ ְדוֵיהֶׁ ם בַ חֵ צִ י עַ ד ְש ֵ
ּובָּ א לִ ידֵ י ִמלְ חָּ מָּ ה עִ ם אֲ ַרם נַהֲ ַריִ ם ּומַ לְ כֵ י צֹובָ ה
ּומַ לְ כֵ י מַ עֲכָ ה וְ עִ ם בְ נֵי עַ ּמֹוןַ ,א ְרבָ עָ ה אֻ ּמֹותּ ,וכְ ִתיב
יֹואב כִ י הָ י ְָתה ֵאלָיו פְ נֵי
(שמואל ב י ,ט)ַ :וי ְַרא ָ
הַ ִּמלְחָ מָ ה וגו'ִ ,מי ג ַָרם לְדָ וִ ד כָ ְך ,שֶׁ בִ ֵקש לַ עֲשֹות
טֹובָ ה עִ ם ִמי שֶׁ ָאמַ ר הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא :ל ֹּא ִת ְדרש
ְשֹלמָ ם...
פ"ט – פר' מפיבשת
ּושמֹו ִציבָ א וַ י ְִק ְראּו לֹו ֶׁאל
(ב) ּו ְלבֵ ית ָשאּול עֶׁ בֶׁ ד ְ
דָ וִ ד וַי ֹּאמֶׁ ר הַ מֶּ לְֶּך ֵאלָיו ַה ַא ָתה צִ יבָ א ַוי ֹּאמֶׁ ר
עַ בְ דֶׁ ָך( :ג) וַי ֹּאמֶׁ ר הַ מֶּ לְֶּך הַ ֶׁאפֶׁס עֹוד ִאיש ְלבֵ ית
ֹלהים וַי ֹּאמֶׁ ר צִ יבָ א ֶׁאל
שָ אּול וְ ֶׁאע ֱֶׁשה עִ ּמֹו ֶׁחסֶׁ ד אֱ ִ
הַ מֶּ לְֶּך עֹוד בֵ ן לִ יהֹונ ָָתן נְ כֵה ַרגְ ָל ִים( :ד) וַי ֹּאמֶׁ ר לֹו
הַ מֶּ לְֶּך ֵאיפֹּה הּוא וַי ֹּאמֶׁ ר צִ יבָ א ֶׁאל הַ מֶּ לְֶּך ִהנֵה
יאל ְבלֹו ְדבָ ר( :ה) ַו ִי ְשלַ ח
הּוא בֵ ית מָ כִ יר בֶׁ ן עַ ִּמ ֵ
יאל ִמלֹו
הַ מֶּ לְֶּך דָּ וִ ד ַוי ִָק ֵחהּו ִמבֵ ית ָמכִ יר בֶׁ ן עַ ִּמ ֵ
ְדבָ ר:

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.

פ"י – פר' נחש
(ב) וַי ֹּאמֶׁ ר דָּ וִ ד ֶׁאע ֱֶׁשה ֶׁח ֶׁסד עִ ם ָחנּון בֶׁ ן נ ָָחש כַאֱ ֶׁשר עָ ָשה ָא ִביו
עִ ּמָ ִדי ֶׁחסֶׁ ד ַו ִי ְשלַ ח דָּ וִ ד ְלנַחֲ מֹו ְביַד עֲבָ ָדיו ֶׁאל ָא ִביו וַ ָיבֹּאּו
ֹּאמרּו ָש ֵרי ְבנֵי עַ ּמֹון ֶׁאל ָחנּון
עַ בְ דֵ י דָּ וִ ד ֶׁא ֶׁרץ ְבנֵי עַ ּמֹון( :ג) וַי ְ
אֲ ֹּדנֵיהֶׁ ם הַ ְמכַבֵ ד דָּ וִ ד ֶׁאת ָא ִביָך ְבעֵ ינֶׁיָך כִ י ָשלַ ח לְ ָך ְמנַחֲ ִמים
הֲ לֹוא בַ עֲבּור חֲ קֹור ֶׁאת ָהעִ יר ּול ְַרגְ לָ ּה ּול ְָהפְ כָּה ָשלַ ח דָּ וִ ד ֶׁאת
ַיִקח ָחנּון ֶׁאת עַ ְב ֵדי דָּ וִ ד וַ ְיגַלַ ח ֶׁאת חֲ ִצי
עֲבָ דָ יו ֵאלֶׁיָך( :ד) ו ַ
לְחם( :ה)
יהם וַיְ ַש ֵ
תֹות ֶׁ
זְ ָקנָם וַ יִכְ רֹּת ֶׁאת מַ ְד ֵויהֶׁ ם בַ ֵח ִצי עַ ד ְש ֵ
לָמים ְמאֹּד
אתם כִ י ָהיּו ָהאֲ נ ִָשים נִ כְ ִ
ַויַגִ דּו לְדָּ וִ ד ַו ִי ְשלַ ח לִ ְק ָר ָ
ירחֹו עַ ד ְיצַ ַּמח זְ ַק ְנכֶׁם וְ ַש ְב ֶׁתם:
וַי ֹּאמֶׁ ר הַ מֶּ לְֶּך ְשבּו ִב ֵ

