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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

חלק ג' :יואב
 .1גמ' סנהדרין מט
אמר רבי אבא בר כהנא :אילמלא דוד לא עשה
יואב מלחמה ,ואילמלא יואב לא עסק דוד
בתורה .דכתיב ויהי דוד עשה משפט וצדקה לכל
עמו ויואב בן צרויה על הצבא .מה טעם דוד עשה
משפט וצדקה לכל עמו  -משום דיואב על הצבא.
ומה טעם יואב על הצבא  -משום דדוד עשה
משפט וצדקה לכל עמו.
 .2מל"א ב:לב
וְ הֵ ִׁשיב יְ קוָ ק ֶאת דָ מו עַ ל ר ֹאשו אֲ שֶ ר פָ גַע בִּ ְׁשנֵי
ָשים צ ִּד ִּקים וְׁ טֹבִּ ים ִׁממֶ ּנּו וַ יַהַ ְרגֵם בַ חֶ ֶרב וְ ָאבִׁ י
אֲ נ ִּ
דָ וִׁ ד ל ֹא יָדָ ע ֶאת אבְׁ נֵר בֶ ן נֵר שַ ר צְ בָ א יִׁ ְש ָר ֵאל וְ ֶאת
עֲמָ שָ א בֶ ן י ֶֶתר שַ ר צְ בָ א יְ הּודָ ה:
 .3גמ' סנהדרין מט.
טובים  -שהיו דורשין אכין ורקין והוא לא דרש
 .4גמ' סנהדרין שם:
אבנר ועמשא אכין ורקין דרש ...כתיב (יהושע
א:יח) כָ ל ִׁאיש אֲ שֶ ר י ְַמ ֶרה ֶאת פִׁ יָך וְ ל ֹא יִׁ ְשמַ ע ֶאת
ְדבָ ֶריָך לְ כֹל אֲ שֶ ר ְתצַ ּוֶ ּנּו יּומָ ת [ ַרק חֲ זַ ק וֶ אֱ מָ ץ],
יכול אפילו לדברי תורה  -תלמוד לומרַ ,רק חֲ זַק
וֶ אֱ מָ ץ.
 .5רש"י שם
אכין ורקין דרש  ... -רק חזק ואמץ  -רקין
מיעוטין ,שאם בא המלך לבטל דברי תורה אין
שומעין לו.
 .6רש"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'.

 .7מלכים א ב
יואב בֶ ן
(ה) וְ גַם ַא ָתה יָדַ עְ ָת ֵאת אֲ שֶ ר עָ שָ ה לִּ י ָ
צְ רּויָה אֲ שֶׁ ר עָ שָ ה לִּ ְׁשנֵי שָ ֵרי צִּ בְׁ אֹות יִּ ְׁש ָר ֵאל
לְׁ אבְׁ נֵר בֶׁ ן נֵר וְׁ לעֲמָ שָ א בֶׁ ן י ֶֶׁׁתר וַ יַהַ ְרגֵם וַ יָשֶ ם ְדמֵ י
ִׁמלְ חָ מָ ה בְ שָ ֹלם וַ יִׁ ֵתן ְדמֵ י ִׁמלְ חָ מָ ה בַ חֲ ג ָֹרתו אֲ שֶ ר
ית כְ חָ כְ מָ ֶתָך
בְ מָ ְתנָיו ּובְ ַנעֲלו אֲ שֶ ר בְ ַרגְ לָיו( :ו) וְ עָ ִׁש ָ
תורד שֵ יבָ תו בְ שָ ֹלם ְשאֹל :ס
וְ ל ֹא ֵ
 .8במדבר רבה כג:יג
ולמה נהרג? שכן צוהו דוד אביו (מל"א ב) וְ גַם
יואב בֶ ן צְ רּויָה אֲ שֶ ר
ַא ָתה יָדַ עְ ָת ֵאת אֲ שֶ ר עָ שָ ה לִׁ י ָ
עָ שָ ה לִׁ ְשנֵי שָ ֵרי צִׁ בְ אות י ְִׁש ָר ֵאל לְ ַאבְ נֵר בֶ ן נֵר
וְ לַ עֲמָ שָ א בֶ ן י ֶֶתר וַ יַהַ ְרגֵם ,מה עשה לו? את מוצא
בשעה שכתב דוד ליואב (שמואל ב יא) הבו את
אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם
מאחריו ונכה ומת עשה כך ונהרג נתקבצו כל
ראשי החילים על יואב להרגו ...הראה להם את
הכתב לפיכך כתיב את אשר עשה לי יואב בן
צרויה
 .9שמות כא:יד
וְ כִׁ י יָזִׁ ד ִׁאיש עַ ל ֵרעֵ הּו לְ הָ ְרגו בְׁ עָ ְׁרמָ ה מֵ עִּ ם ִּמזְׁ בְׁ ִּחי
ִׁת ָקחֶ ּנּו לָ מּות:
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