
 44עמוד   ספר שמואל ב', חלק ג' 

 פרק יד: אשה החכמה מתקוע! / החזרת אבשלום
 

 דוד הנביא  נתן משל כבשת הרש  שמ"ב יב א'. 
 דוד האשה התקועית / יואב  משל רוצח אחיו  ז -שמ"ב יד:הב'. 
 אחאב  הנביא  משל שומר השבוי  מב -מל"א כ:לח ג'. 

 
 בראשית ד'  שמ"ב י"ד

ְוֵאין ַמִּציל    ַּבָּׂשֶדה(ו) ּוְלִׁשְפָחְת� ְׁשֵני ָבִנים ַוִּיָּנצּו ְׁשֵניֶהם  
 ֹאתֹו:  ַוָּיֶמתָהֶאָחד ֶאת ָהֶאָחד  ַוַּיּכֹוֵּביֵניֶהם 

ַוָּיָקם    ַּבָּׂשֶדה(ח) ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו ַוְיִהי ִּבְהיֹוָתם  
 :ַוַּיַהְרֵגהּוַקִין ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו 

ְוִכּבּו ֶאת ַּגַחְלִּתי ֲאֶׁשר ִנְׁשָאָרה ְלִבְלִּתי ִׂשים ְלִאיִׁשי  ...  (ז)  
 : ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהֵׁשם ּוְׁשֵאִרית 

ר ָנא ַהֶּמֶל� ֶאת ְיקָֹוק ֱא�ֶהי� ֵמַהְרַּבת  (יא) ַוּתֹאֶמר ִיְזּכָ 
 ֹּגֵאל ַהָּדם ְלַׁשֵחת ְולֹא ַיְׁשִמידּו ֶאת ְּבִני 

(יג) ַוּיֹאֶמר ַקִין ֶאל ְיקָֹוק ָּגדֹול ֲעֹוִני ִמְּנׂשֹא: (יד) ֵהן ֵּגַרְׁשָּת  
ּוִמָּפֶני� ֶאָּסֵתר ְוָהִייִתי ָנע    ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֹאִתי ַהּיֹום  

 ָוָנד ָּבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל ֹמְצִאי ַיַהְרֵגִני: 

יָֻּקם   ַוּיֹאֶמר ַחי ְיקָֹוק ִאם ִיֹּפל ִמַּׂשֲעַרת ְּבֵנ� ָאְרָצה:  ִׁשְבָעַתִים  ַקִין  ֹהֵרג  ָּכל  ָלֵכן  ְיקָֹוק  לֹו  ַוּיֹאֶמר  (טו) 
 ַוָּיֶׂשם ְיקָֹוק ְלַקִין אֹות ְלִבְלִּתי ַהּכֹות ֹאתֹו ָּכל ֹמְצאֹו:

 
 הבטחה מעורפלת ובלתי ברור ַוֲאִני ֲאַצֶּוה ָעָלִי�(ח) ְלִכי ְלֵביֵת� 

(ט) ... ָעַלי ֲאֹדִני ַהֶּמֶל� ֶהָעֹון ְוַעל ֵּבית ָאִבי ְוַהֶּמֶל� ְוִכְסאֹו  
 ָנִקי 

עוון  כינוי    –רש"י   • יהיה  המלך  על  כאילו  למלך 
 רציחת הבן 

 עליה עוון רציחת הבן ע"י בני המשפחה.  –רלב"ג  •
 הריגת הרוצח! -העוון = אי

 
 "עלי קללתך בני"   –מעין דברי רבקה  –אפ"ל 

ְולֹא ֹיִסיף    ַוֲהֵבאתֹו ֵאַלי ַהְמַדֵּבר ֵאַלִי�    -(י) ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶל�  
 עֹוד ָלַגַעת ָּב�: 

ֵמַהְרַּבת  ַוּתֹאֶמר ִיְזָּכר ָנא ַהֶּמֶל� ֶאת ְיקָֹוק ֱא�ֶהי�    (יא)
 ְלַׁשֵחת ְולֹא ַיְׁשִמידּו ֶאת ְּבִני  ֹּגֵאל ַהָּדם

שצ מה  לא  שזה  תוכל    –פתה  י ברור  היא  איך  הלא 
 להגיע אל המלך!! 

 בלשון שבועה!חנינה   –סוף סוף  : ִאם ִיֹּפל ִמַּׂשֲעַרת ְּבֵנ� ָאְרָצהַוּיֹאֶמר ַחי ְיקָֹוק  
 

 רש"י
 ואתה לא תצוה עלי ובני יהרג על מי העון הזה: ... כנוי הוא לכבודו כלומר אתה מדחה אותי ... 

 
 רלב"ג

ר"ל עון רציחת בנה אם ירצחוהו בני המשפחה והנה אמרה דרך מוסר להראות שהמלך אשר כזה לא יקח עצה  
 שלא להצילו: 

 


