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 ויברח אבשלום... ואבשלום ברח... ואבשלום ברח

 

 מצ"ד )שם לח( .1
מתחלה אמר שברח ממקומו ואחר  –ואבשלום ברח וגו׳ 

שלש ועתה בא לומר ששהה שם  שהלך אל תלמיזה אמר 
 .שנים

 

 שמ"ב פי"ג .2
ְבַרח לֹום  ַויִּ יהּוד ֶמֶלְך ְגשּור  ַויֵֶּלְךַאְבשָׁ י ֶאל ַתְלַמי ֶבן ַעמִּ ַוְיהִּ

ם ים: שָׁ נִּ ֹלש שָׁ  שָׁ
 

 ד:טרמב"ם הלכות רוצח  .3
ֶהן ...  ין בָׁ ים אֵּ מִּ יכּות דָׁ ְשפִּ ין מִּ י ֶשיֵּש ֲעֹונֹות ֲחמּורִּ ֶשַאף ַעל פִּ

ה  ּלּו ֲעבֹודָׁ ים. ֲאפִּ מִּ יכּות דָׁ ְשפִּ ם כִּ שּובֹו ֶשל עֹולָׁ ַתת יִּ ַהְשחָׁ
יכּות  ְשפִּ ן כִּ ינָׁ ת אֵּ ּלּול ַשבָׁ יֹות אֹו חִּ יְך לֹוַמר ֲערָׁ רִּ ין צָׁ ה ְואֵּ רָׁ זָׁ

ּלּו ֲעֹונֹו ים. ֶשאֵּ מִּ ל דָׁ קֹום ֲאבָׁ ם ַלמָׁ דָׁ ין אָׁ רֹות ֶשבֵּ ֲעבֵּ ן מֵּ ת הֵּ
רֹו.  ין ֲחבֵּ ינֹו ְלבֵּ רֹות ֶשבֵּ ֲעבֵּ ים מֵּ מִּ יכּות דָׁ  ְשפִּ

ל  ין כָׁ מּור ְואֵּ ע גָׁ שָׁ י הּוא רָׁ ֹון ֶזה ֲהרֵּ י ֶשיֵּש ְביָׁדֹו עָׁ ל מִּ ְוכָׁ
ֹון ֶזה ְולֹא ַיצִּ  ין ְכֶנֶגד עָׁ יו ְשקּולִּ מָׁ ל יָׁ ה כָׁ שָׁ ְצֹות ֶשעָׁ ילּוהּו ַהמִּ

ין ֶשֶנֱאַמר  ן ַהדִּ ֶפש" ְוגֹו'. )משלי כח יז(מִּ ק ְבַדם נָׁ שֻׁ ם עָׁ דָׁ  "אָׁ
י ֶנֱאַמר בֹו  ה ֶשֲהרֵּ רָׁ ה זָׁ ד ֲעבֹודָׁ ב עֹובֵּ ַאְחאָׁ א ּוְלַמד מֵּ )מלכים צֵּ

יו  א כא כה( ְסְדרּו ֲעֹונֹותָׁ ב". ּוְכֶשנִּ יָׁה ְכַאְחאָׁ "ַרק לֹא הָׁ
י אֱ  ְפנֵּ יו לִּ י _ּוְזכֻׁיֹותָׁ יָׁה ֹלהֵּ ְיבֹו ְכלָׁ ֹון ֶשחִּ א עָׁ ְמצָׁ רּוחֹות לֹא נִּ הָׁ

בֹות י נָׁ א ְדמֵּ קּול ְכֶנְגדֹו ֶאּלָׁ ר ֶששָׁ ר ַאחֵּ בָׁ ם דָׁ יָׁה שָׁ ... ְולֹא הָׁ
ג  ֹחֶמר ַלהֹורֵּ ב. ַקל וָׁ בֵּ א סִּ ַרג ְביָׁדֹו ֶאּלָׁ ע לֹא הָׁ שָׁ רָׁ י הּוא הָׁ ַוֲהרֵּ

 .ְביָׁדֹו
Although there are other sins that are more serious than murder, 

they do not present as serious a danger to society as murder does. 

Even idol worship - and needless to say, incest or the violation of 

the Sabbath - are not considered as severe as murder. For these sins 

involve man's relationship with God, while murder also involves 

man's relationship with his fellow man. 

Whoever commits this sin is an utterly wicked person. All the 

mitzvot that he performs throughout his lifetime cannot outweigh 

this sin and save him from judgment. Thus, Proverbs 28:17 states: 

"A man weighed down with life's blood will flee to the pit." 

Come and learn from the example of Ach'av King of Israel. He was 

an idolater so debased in his paganism that I Kings 21:25 says: 

"There was none like Ach'av who gave himself over to the 

performance of wickedness in the eyes of God." And yet when his 

merits and sins were weighed in the presence of the Lord of spirits, 

there was no sin that warranted his destruction and was not 

counterbalanced by a positive quality, except the blood of Navot… 

Now this wicked man Ach'av did not actually kill his victim with 

his own hands; he merely brought about his death. How much 

more so this condemnation should apply when a person kills 

another with his own hands. 

 

 במדבר ל"ה .4

ַח הּוא מֹות  הּו ַויָֹׁמת ֹרצֵּ כָׁ ּה הִּ ם ְבֶאֶבן יָׁד ֲאֶשר יָׁמּות בָׁ )יז( ְואִּ
ֹמת  הּו ַויָׁ כָׁ ץ יָׁד ֲאֶשר יָׁמּות בֹו הִּ י עֵּ ְכלִּ ַח: )יח( אֹו בִּ ֹרצֵּ יּוַמת הָׁ

                                           
 (1822-1900) הרב אליהו בן-אמֹוֶזג )אם למקרא(, איטליה 1

ַח: )יט(  ֹרצֵּ ַח הּוא מֹות יּוַמת הָׁ ית ֶאת ֹרצֵּ ם הּוא יָׁמִּ ל ַהדָׁ גֹּאֵּ
חַ  רֹּצֵּ  ...  הָׁ

Numbers 35:19 - It is the blood-avenger who shall put the 

murderer to death; that is who shall put that person to death upon 

encounter. 
 

 א:ברמב"ם הלכות רוצח  .5
ַח[ ֶשֶנֱאַמר  רֹוצֵּ ם ]ַלֲהֹרג ֶאת הָׁ ל ַהדָׁ ה ְבַיד גֹואֵּ ְצוָׁ )במדבר לה מִּ

ה  יט( שָׁ ירֻׁ אּוי לִּ רָׁ ל הָׁ ַח". ְוכָׁ ֹרצֵּ ית ֶאת הָׁ ם הּוא יָׁמִּ ל ַהדָׁ "ֹגאֵּ
יָׁה יָׁכֹול  ם אֹו ֶשּלֹא הָׁ ל ַהדָׁ ה גֹואֵּ צָׁ ם. לֹא רָׁ ל ַהדָׁ הּוא גֹואֵּ

חַ  רֹוצֵּ ין ֶאת הָׁ יתִּ ין ְממִּ ית דִּ ם בֵּ ל דָׁ ין לֹו גֹואֵּ יתֹו אֹו ֶשאֵּ  .ַלֲהמִּ
It is a mitzvah for the blood redeemer to kill the murderer, as 

Numbers 35:19 states: "The blood redeemer shall put the murderer 

to death." Whoever is fit to inherit the victim's estate becomes the 

redeemer of his blood.  If the blood redeemer did not desire - or 

was unable - to kill the murderer, or if the victim did not have a 

relative to redeem his blood, the court executes the murderer… 

 

 ירושלמי מכות ב:ה .6
הגמ'  ינָׁ א ַבר בִּ ילָׁ י שִּ בִּ א רִּ א. ַתנָׁ י ְזעּורָׁ בִּ ַמר רִּ ה ... אָׁ כָׁ ח ֶשהִּ אָׁ

י  ינִּ יו ַהשֵּ חִּ יו אָׁ חִּ מִּ  ַנֲעֶשהֶאת אָׁ ם ְלהָׁ ל ַהדָׁ יוגֹואֵּ חִּ . ית ֶאת אָׁ
יֶעֶזר ֶבן ַיֲעֹקב י לִּ בִּ י רִּ יו ... ַתנֵּ חִּ ה אָׁ כָׁ ח ֶשהִּ יןאָׁ י  אֵּ ינִּ יו ַהשֵּ חִּ אָׁ

יו ַנֲעֶשה חִּ ית ֶאת אָׁ מִּ ם ְלהָׁ ל ַהדָׁ  גֹואֵּ
Rebbi Zeˋira said that Rebbi Shila bar Binah stated: … if a brother 

smote his brother, the second brother becomes the redeemer of the 

blood to kill his brother…. Rebbi Eliezer ben Jacob stated: … if a 

brother smote his brother, the second brother does not become the 

redeemer of the blood to kill his brother 

 

 רלב"ג שמואל ב י"ד:יא .7

ואפשר עוד שאעפ"י שהיה בן מות לפי משפטי ... )יא( 
 :היה יכולת למלך להצילו להוראת שעההתורה הנה 

 

 בראשית כ"ז:מה .8

י  ַלְחתִּ יתָׁ ּלֹו ְושָׁ שִּ ת ֲאֶשר עָׁ ַכח אֵּ ְמָך ְושָׁ יָך מִּ חִּ ַעד שּוב ַאף אָׁ
ם  שָׁ יָך מִּ דּוְלַקְחתִּ יֶכם יֹום ֶאחָׁ ה ֶאְשַכל ַגם ְשנֵּ מָׁ  :לָׁ

 

 כ"ז:מהרשב"ם בראשית  .9
אם יהרוג אותך גם הוא יהרג על ידי  -)מה( גם שניכם 

 גואלי הדם:
 

 1"בן אמוזג, "אם למקרא .10
אמרה: איזה מכם שיהרג, אהיה שכולה יום אחד, כי 

 זראיש שנוא בעיני כהוא וההורג אחיו  ,ההרוג איננו
 ם.כשנייום אחד מאשכל כל פנים , ועל ואויב וכאילו איננו
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 שם לזרד"ק  .11

ל  ְתַאבֵּ דוד היה מתאבל על אמנון בנו כל הימים שזוכר  -ַויִּ
 אחר כן והם שלש שנים שהיה אבשלום בגשור: 

 

 שם לזמצודת דוד  .12

ל  ְתַאבֵּ  המלך התאבל על אמנון בנו כל ימי חייו: -ַויִּ
 

 רלב"ג שמואל ב י"ג:לז .13

אחר  ימים רבים כיר"ל  -)לז( ויתאבל על בנו כל הימים 
 אמנון כי מת כמו שזכר אחר זה שלש שנים נחם על

 

 אברבנאל )לז( .14
אבל מיתת אמנון שהיה איש שלם כמוהו ונפשו קשורה 
בנפשו, והוא היה בעיניו יורש המלכות ומת בחרב אחיו 
ולא בידי שמים, בלי ספק נגעה אליו הרעה והתאבל עליו 
כל הימים ולא קבל׳ דעתו תנחומין, ולא אמר על זה אני 

 .ישוב אלי כמו שאמר על הילדהולך אליו והוא לא 

 

 בראשית ל"ז .15

ל ַעל  ְתַאבֵּ יו ַויִּ ְתנָׁ ֶשם ַשק ְבמָׁ יו ַויָׁ ְמֹלתָׁ ְקַרע ַיֲעֹקב שִּ )לד( ַויִּ
יםְבנֹו  ים ַרבִּ מִּ יו ְלַנֲחמֹו יָׁ ל ְבֹנתָׁ יו ְוכָׁ נָׁ ל בָׁ מּו כָׁ : )לה( ַויָׁקֻׁ

ם ְתַנחֵּ ן ְלהִּ אֵּ ְבְך  ַוְימָׁ ה ַויֵּ ל ְשֹאלָׁ בֵּ י אָׁ ד ֶאל ְבנִּ רֵּ י אֵּ ַויֹאֶמר כִּ
יו: בִּ  ֹאתֹו אָׁ

 

 שםרש"י בראשית  .16

אין אדם יכול לקבל תנחומין על החי  -וימאן להתנחם 
וסבור שמת, שעל המת נגזרה גזירה שישתכח מן הלב ולא 

 על החי:
 

 טז:א-שמואל א ט"ו:לה .17
אּו ְראֹות ֶאת שָׁ ל לִּ ַסף ְשמּואֵּ י ְולֹא יָׁ ל ל ַעד יֹום מֹותֹו כִּ ְתַאבֵּ הִּ

אּול ל ֶאל שָׁ ם ְשמּואֵּ חָׁ ק נִּ אּול ַעל  ַויקֹוָׁ יְך ֶאת שָׁ ְמלִּ י הִּ כִּ
ל: פ אֵּ ְשרָׁ  יִּ

ל  ק ֶאל ְשמּואֵּ אּולַויֹאֶמר ְיקֹוָׁ ל ֶאל שָׁ ְתַאבֵּ ה מִּ ַתי ַאתָׁ  ַעד מָׁ
ְך  א ַקְרְנָך ֶשֶמן ְולֵּ ל ַמּלֵּ אֵּ ְשרָׁ ְמֹלְך ַעל יִּ יו מִּ י ְמַאְסתִּ ַוֲאנִּ

י ֶמֶלְך: יו לִּ נָׁ י ְבבָׁ יתִּ אִּ י רָׁ י כִּ ית ַהַּלְחמִּ ַשי בֵּ ֲחָך ֶאל יִּ  ֶאְשלָׁ
 

 תרגום יונתן .18
ְתַנַחם  י אִּ לֹום ֲארֵּ ַפק ַעל ַאְבשָׁ א ְלמִּ ד ַמְלכָׁ וִּ א ְדדָׁ יַדת ַנְפשָׁ ְוַחמֵּ

ית.ַעל ַאְמנֹון  י מִּ  ֲארֵּ
 

 רש"י .19
הרי זה מקרא קצר: ותכל נפש דוד, וכן תרגם  –ותכל דוד 

י  ה ַנְפשִּ ְלתָׁ ה ְוַגם כָׁ ְכְספָׁ יונתן: וחמידת נפשא דדוד, כמו: נִּ
 )תהלים פ״ד:ג׳(, לשון תאוה.

 

 רד"ק .20
אותה נפשו לצאת בעבור אבשלום מרוב תאותו לו על דרך 

ה ְבַדְברֹו )שיר השירים ה ְצאָׁ י יָׁ  ׳:ו׳(.ַנְפשִּ
 


