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 חלק ג': יואב
 

 מטסנהדרין גמ'  .1

אמר רבי אבא בר כהנא: אילמלא דוד לא עשה 
יואב מלחמה, ואילמלא יואב לא עסק דוד 

ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל בתורה. דכתיב 
עמו ויואב בן צרויה על הצבא. מה טעם דוד עשה 

משום דיואב על הצבא.  -משפט וצדקה לכל עמו 
משום דדוד עשה  -ומה טעם יואב על הצבא 

 משפט וצדקה לכל עמו.
 

 מל"א ב:לב .2
יב ְיקָוק ֶאת ָדמו ַעל רֹאשו ֲאֶשר ָפַגע  ֵני ְוֵהשִׁ שְׁ בִּ

ים צ   יםֲאָנשִּ קִּ ים דִּ ֹטבִּ י  וְׁ ֶמּנּו ַוַיַהְרֵגם ַבֶחֶרב ְוָאבִׁ מִׁ
ד לֹא ָיָדע ֶאת  ֵנרָדוִׁ בְׁ ְשָרֵאל ְוֶאת  א  ֶבן ֵנר ַשר ְצָבא יִׁ

 ֶבן ֶיֶתר ַשר ְצָבא ְיהּוָדה: ֲעָמָשא
 

  גמ' סנהדרין מט. .3

 שהיו דורשין אכין ורקין והוא לא דרש -טובים 
 

  גמ' סנהדרין שם: .4

)יהושע כתיב ...ן ורקין דרש עמשא אכיאבנר ו
ְשַמע ֶאת א:יח(  יָך ְולֹא יִׁ יש ֲאֶשר ַיְמֶרה ֶאת פִׁ ָכל אִׁ

, [ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ]ְדָבֶריָך ְלֹכל ֲאֶשר ְתַצֶּוּנּו יּוָמת 
תלמוד לומר, ַרק ֲחַזק  -יכול אפילו לדברי תורה 

 ֶוֱאָמץ.
 

 שםרש"י  .5

רקין  -חזק ואמץ  רק...  -אכין ורקין דרש 
מיעוטין, שאם בא המלך לבטל דברי תורה אין 

 שומעין לו.
 

 שםרש"י  .6

שלא לקיים מצות המלך  -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' 

בדי שאול לשלוח ידם ולפגוע כ"ב/( ולא אבו ע
 וגו'.

והרג אוריה במצותו של דוד  -והוא לא היה דורש 
אף על גב שלא צוה דוד אלא באיגרת כדכתיב 
)שם /שמואל/ ב יא( ויכתב בספר לאמר הבו את 

 אוריה וגו'.

 
 במלכים א  .7

י ָעָשה)ה( ְוַגם ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶשר  יוָאב ֶבן  לִּ
ר ְצרּוָיה  ָרֵאל ֲאשֶׁ שְׁ אֹות יִּ בְׁ ֵני ָשֵרי צִּ שְׁ ָעָשה לִּ

ר ן יֶׁתֶׁ ֲעָמָשא בֶׁ ל  ן ֵנר וְׁ ֵנר בֶׁ בְׁ א  ַוַיַהְרֵגם ַוָיֶשם ְדֵמי  לְׁ
ְלָחָמה ַבֲחֹגָרתו ֲאֶשר  ֵתן ְדֵמי מִׁ ְלָחָמה ְבָשֹלם ַויִׁ מִׁ
יָת ְכָחְכָמֶתָך  ְבָמְתָניו ּוְבַנֲעלו ֲאֶשר ְבַרְגָליו: )ו( ְוָעשִׁ

 לֹא תוֵרד ֵשיָבתו ְבָשֹלם ְשֹאל: סוְ 
 
 כג:יגבמדבר רבה  .8

( ְוַגם מל"א בשכן צוהו דוד אביו ) ?ולמה נהרג
י יוָאב ֶבן ְצרּוָיה ֲאֶשר  ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶשר ָעָשה לִׁ
ְשָרֵאל ְלַאְבֵנר ֶבן ֵנר  ְבאות יִׁ ְשֵני ָשֵרי צִׁ ָעָשה לִׁ

את מוצא  ?עשה לוְוַלֲעָמָשא ֶבן ֶיֶתר ַוַיַהְרֵגם, מה 
בשעה שכתב דוד ליואב )שמואל ב יא( הבו את 

החזקה ושבתם  אוריה אל מול פני המלחמה
נתקבצו כל מאחריו ונכה ומת עשה כך ונהרג 

הראה להם את ... ראשי החילים על יואב להרגו
לפיכך כתיב את אשר עשה לי יואב בן  הכתב
 צרויה

 
 שמות כא:יד .9

יש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגו  ד אִׁ י ָיזִׁ ָמהְוכִׁ ָערְׁ י בְׁ חִּ בְׁ זְׁ ם מִּ  ֵמעִּ
ָקֶחּנּו ָלמּות:  תִׁ
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