
 
 

The wise woman of Avel Beit Ma’acha 

 שמ"ב יט .1
ְך ַהגְִּלגָּלָּה מא"  לֶּ מֹו, וַיֲַעבֹר ַהמֶּ ַבר עִּ ן עָּ ה-וְכָּל; וְכְִּמהָּ רּו)ויעברו , ַעם יְהּודָּ ֱעבִּ ת( הֶּ ְך-אֶּ לֶּ ֵאל, וְַגם, ַהמֶּ י ַעם יְִּשרָּ נֵה כָּל מב  .ֲחצִּ יׁש -וְהִּ אִּ

ֵאל ל, יְִּשרָּ ים אֶּ אִּ ְך-בָּ לֶּ ל; ַהמֶּ ה-וַיֹאְמרּו אֶּ יׁש יְהּודָּ ְך ַמּדּוַע ְגנָּבּוָך ַאֵחינּו אִּ לֶּ ת, ַהמֶּ רּו אֶּ ת-וַיֲַעבִּ ְך וְאֶּ לֶּ ת-ַהמֶּ וִּד-וְכָּל, ַהיְַרֵּדן-ֵביתֹו אֶּ , ַאנְֵׁשי דָּ

מֹו ה ַעל-וַיַַען כָּל מג  .עִּ יׁש יְהּודָּ ֵאל-אִּ יׁש יְִּשרָּ ְך ֵאַלי-כִּי, אִּ לֶּ רֹוב ַהמֶּ ה זֶּה, קָּ מָּ ה ְלָך וְלָּ רָּ ר ַהזֶּה-ַעל, חָּ בָּ ן  :ַהּדָּ ָאכֹול ָאַכְלנּו מִּ ְך-הֶּ לֶּ ם, ַהמֶּ -אִּ

נּו א לָּ יׁש מד  .נִֵּשאת נִּשָּ ת-וַיַַען אִּ ֵאל אֶּ ר-יְִּשרָּ ה וַיֹאמֶּ יׁש יְהּודָּ ר, אִּ שֶּ ְך וְַגם-עֶּ לֶּ י ַבמֶּ ְמָך-יָּדֹות לִּ וִּד ֲאנִּי מִּ ֹּלַתנִּי, ְבדָּ יָּה ְדבָּ -וְֹלא, ּוַמּדּוַע ֱהקִּ י הָּ רִּ

ת יב אֶּ ׁשִּ י ְלהָּ אׁשֹון לִּ ׁש ְּדַבר; ַמְלכִּי-רִּ ה-וַיִּקֶּ יׁש יְהּודָּ ֵאל, אִּ יׁש יְִּשרָּ ְּדַבר אִּ    .מִּ

41 The king passed on to Gilgal, with Chimham accompanying him; and all the Judite soldiers and part of the Israelite 

army escorted the king across. 42 Then all the men of Israel came to the king and said to the king, “Why did our 

kinsmen, the men of Judah, steal you away and escort the king and his family across the Jordan, along with all David’s 

men?” 43 All the men of Judah replied to the men of Israel, “Because the king is our relative! Why should this upset you? 

Have we consumed anything that belongs to the king? Has he given us any gifts?” 44 But the men of Israel answered the 

men of Judah, “We have ten shares in the king, and in David, too, we have more than you. Why then have you slighted 

us? Were we not the first to propose that our king be brought back?” However, the men of Judah prevailed over the 

men of Israel. 

 שמ"ב יט, מד רש"י .2
 "שהראם אגרת ששלח להם דוד".

 שמ"ב יט, מד רד"ק .3
 ישראל"."ודברו איש יהודה לאיש 

 ב - כ', אשמ"ב  .4
י  ְכרִּ ן בִּ ַבע בֶּ יַַעל ּוְׁשמֹו ׁשֶּ יׁש ְבלִּ א אִּ ם נְִּקרָּ ר ִאיׁש יְִמיִניוְׁשָּ ֵאל:  וַיְִּתַקע ַבשֹפָּ יו יְִּשרָּ לָּ יׁש ְלאֹהָּ ן יִַּׁשי אִּ נּו ְבבֶּ ה לָּ וִּד וְֹלא נֲַחלָּ ק ְבדָּ נּו ֵחלֶּ ר ֵאין לָּ וַיֹאמֶּ

ֵאל ֵמַא יׁש יְִּשרָּ ִּם:וַיַַעל כָּל אִּ לָּ ן ַהיְַרֵּדן וְַעד יְרּוׁשָּ ְבקּו ְבַמְלכָּם מִּ ה ּדָּ יׁש יְהּודָּ י וְאִּ ְכרִּ ן בִּ ַבע בֶּ וִּד ַאֲחֵרי ׁשֶּ  ֲחֵרי דָּ

1 A scoundrel named Sheba son of Bichri, a Benjaminite, happened to be there. He sounded the horn and proclaimed: 

“We have no portion in David, No share in Jesse’s son! Every man to his tent, O Israel!” 2 All the men of Israel left David 

and followed Sheba son of Bichri; but the men of Judah accompanied their king from the Jordan to Jerusalem. 

 שמ"א ט', א .5
ן בְ  ן ְצרֹור בֶּ יֵאל בֶּ ן ֲאבִּ יׁש בֶּ ן "קִּ יַח בֶּ ן ֲאפִּ   " ִאיׁש יְִמיִניכֹוַרת בֶּ

 שבת נו ע"ב  .6

אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שאמר דוד למפיבשת 'אתה וציבא תחלקו את השדה', יצתה בת קול ואמרה לו: רחבעם וירבעם “

עבדו ישראל עבודה זרה יחלקו את המלוכה. אמר רב יהודה אמר רב: אילמלי לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד ולא 

 ”ולא גלינו מארצנו

 מל"א י"ב, טז  .7
ק בְ  נּו ֵחלֶּ ר ֵלאמֹר ַמה לָּ בָּ ְך ּדָּ לֶּ ת ַהמֶּ ם אֶּ עָּ בּו הָּ ם וַיָּׁשִּ ְך ֲאֵליהֶּ לֶּ ַמע ַהמֶּ ֵאל כִּי ֹלא ׁשָּ ה וַיְַרא כָּל יְִּשרָּ ֵאל ַעָָּּ יָך יְִּשרָּ לֶּ ן יִַּׁשי ְלאֹהָּ ה ְבבֶּ וִּד וְֹלא נֲַחלָּ דָּ

יו לָּ ֵאל ְלאֹהָּ ְך יְִּשרָּ וִּד וַיֵלֶּ      ְרֵאה ֵביְתָך ּדָּ

When all Israel saw that the king had not listened to them, the people answered the king: “We have no portion in David, 

No share in Jesse’s son! To your tents, O Israel! Now look to your own House, O David.” So the Israelites returned to 

their homes. 

 כד–יחזקאל ל"ז, יט .8
ם כֹה ָאַמר אֲ  ת -דֹנָּי אֱ -"ַּדֵבר ֲאֵלהֶּ יו אֶּ לָּ ם עָּ י אֹותָּ ו וְנַָּתִָּּ ֵאל ֲחֵברָּ ְבֵטי יְִּשרָּ ְפַריִּם וְׁשִּ ר ְביַד אֶּ ת ֵעץ יֹוֵסף ֲאׁשֶּ נֵה ֲאנִּי ֹלֵקַח אֶּ ים הִּ ה ֹלהִּ ֵעץ יְהּודָּ

ם ְלגֹוי י אֹתָּ יתִּ שִּ י... וְעָּ ד ְביָּדִּ חָּ יּו אֶּ ד וְהָּ חָּ ם ְלֵעץ אֶּ יתִּ ְׁשנֵי גֹויִּם וְֹלא  וֲַעשִּ ְך וְֹלא יְִּהיּו עֹוד לִּ לֶּ ם ְלמֶּ ד יְִּהיֶּה ְלֻכלָּ חָּ ְך אֶּ לֶּ ֵאל ּומֶּ ֵרי יְִּשרָּ ץ ְבהָּ ד בָָּארֶּ חָּ אֶּ

ם"  ד יְִּהיֶּה ְלֻכלָּ חָּ ה אֶּ ם וְרֹועֶּ ְך ֲעֵליהֶּ לֶּ וִּד מֶּ י דָּ כֹות עֹוד... וְַעְבּדִּ ְׁשֵָּי ַמְמלָּ צּו עֹוד לִּ  יֵחָּ



 
 

19 answer them, “Thus said the Lord GOD: I am going to take the stick of Joseph—which is in the hand of Ephraim—and 

of the tribes of Israel associated with him, and I will place the stick of Judah upon it and make them into one stick; they 

shall be joined in My hand.”… I will make them a single nation in the land, on the hills of Israel, and one king shall be king 

of them all. Never again shall they be two nations, and never again shall they be divided into two kingdoms. …My 

servant David shall be king over them; there shall be one shepherd for all of them. ..” 

 ה-שמ"ב כ, ד .9
ה פֹה ֲעמֹד"  ים וְַאָָּּ ת יָּמִּ ה ְׁשֹלׁשֶּ יׁש יְהּודָּ ת אִּ י אֶּ ק לִּ א ַהְזעֶּ שָּ ל ֲעמָּ ְך אֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ן  :)ד( וַיֹאמֶּ ר מִּ ה וַיֹוחֶּ ת יְהּודָּ יק אֶּ א ְלַהְזעִּ שָּ ְך ֲעמָּ )ה( וַיֵלֶּ

דֹו: ר יְעָּ  “ ַהמֹוֵעד ֲאׁשֶּ

4 The king said to Amasa, “Call up the men of Judah to my standard, and report here three days from now.” 5 Amasa 

went to call up Judah, but he took longer than the time set for him. 

 שמ"ב כ, ו  .10
ת ַעְבֵדי ֲאדֹנֶּיָך ּו" ה ַקח אֶּ לֹום ַאָָּּ ן ַאְבׁשָּ י מִּ ְכרִּ ן בִּ ַבע בֶּ נּו ׁשֶּ ה יֵַרע לָּ יַׁשי ַעָָּּ ל ֲאבִּ וִּד אֶּ ר ּדָּ ִִּּיל )ו( וַיֹאמֶּ ים ְבֻצרֹות וְהִּ רִּ צָּא לֹו עָּ ן מָּ יו פֶּ ְרדֹף ַאֲחרָּ

 "ֵעינֵנּו: 

“ And David said to Abishai, “Now Sheba son of Bichri will cause us more trouble than Absalom. So take your lord’s servants 

and pursue him, before he finds fortified towns and eludes us.” 

 ח-שמ"ב, כ ז .11
 " ֹ ְרּד ַלִּם לִּ ירּוׁשָּ ים וַיְֵצאּו מִּ י וְכָּל ַהגִּבֹרִּ י וְַהְפֵלתִּ יו ַאנְֵׁשי יֹוָאב וְַהְכֵרתִּ י:)ז( וַיְֵצאּו ַאֲחרָּ ְכרִּ ן בִּ ַבע בֶּ  ף ַאֲחֵרי ׁשֶּ

 לפי זה תובן גם התפנית המפתיעה בהמשך הדברים:

ר ְבגְִּבעֹון ה ֲאׁשֶּ ן ַהְגדֹולָּ בֶּ אֶּ ם הָּ ּדֹו ְלֻבׁשּו )ח( ֵהם עִּ גּור מִּ ם וְיֹוָאב חָּ ְפנֵיהֶּ א לִּ א בָּ שָּ ּה וְהּוא יָּצָּ  וֲַעמָּ ְתנָּיו ְבַתְערָּ ת ַעל מָּ דֶּ ב ְמֻצמֶּ רֶּ ו ֲחגֹור חֶּ לָּ א וְעָּ

פֹל:   "וִַָּּ

7 Joab’s men, the Cherethites and Pelethites, and all the warriors, marched out behind him. They left Jerusalem in 

pursuit of Sheba son of Bichri. 8 They were near the great stone in Gibeon when Amasa appeared before them. Joab was 

wearing his military dress, with his sword girded over it and fastened around his waist in its sheath; and, as he stepped 

forward, it fell out. 

 י-שמ"ב כ, ט .12
א "  שָּ ְזַקן ֲעמָּ ין יֹוָאב בִּ ז יַד יְמִּ י וַָֹּחֶּ ה ָאחִּ לֹום ַאָָּּ א ֲהׁשָּ שָּ ר יֹוָאב ַלֲעמָּ ר ְביַד יֹוָאב וַיֵַכהּו )ט( וַיֹאמֶּ ב ֲאׁשֶּ רֶּ א ֹלא נְִּׁשַמר ַבחֶּ שָּ ק לֹו: )י( וֲַעמָּ נְׁשָּ לִּ

ַבע בֶּ  ַדף ַאֲחֵרי ׁשֶּ יו רָּ יַׁשי ָאחִּ נָּה לֹו וַיָּמֹת וְיֹוָאב וֲַאבִּ יו ַאְרצָּה וְֹלא ׁשָּ ׁש וַיְִּׁשפְֹך ֵמעָּ ל ַהחֹמֶּ ּה אֶּ י:בָּ ְכרִּ  ן בִּ

9 Joab said to Amasa, “How are you, brother?” and with his right hand Joab took hold of Amasa’s beard as if to kiss him. 

10 Amasa was not on his guard against the sword in Joab’s [left] hand, and [Joab] drove it into his belly so that his 

entrails poured out on the ground and he died; he did not need to strike him a second time. Joab and his brother Abishai 

then set off in pursuit of Sheba son of Bichri, 

 מל"א ב', ה .13

ם ְּדֵמי מִּ  ר וַיַַהְרֵגם וַיָּשֶּ ן יֶּתֶּ א בֶּ שָּ ן נֵר וְַלֲעמָּ ֵאל ְלַאְבנֵר בֶּ ֵרי צְִּבאֹות יְִּשרָּ ְׁשנֵי שָּ ה לִּ שָּ ר עָּ ר ְלחָּ "ֲאׁשֶּ תֹו ֲאׁשֶּ ה ַבֲחגֹרָּ מָּ ְלחָּ ֹלם וַיִֵָּּן ְּדֵמי מִּ ה ְבׁשָּ מָּ

יו" ר ְבַרְגלָּ ְתנָּיו ּוְבנֲַעלֹו ֲאׁשֶּ   ְבמָּ

“Further, you know what Joab son of Zeruiah did to me, what he did to the two commanders of Israel’s forces, Abner 

son of Ner and Amasa son of Jether: he killed them, shedding blood of war in peacetime, staining the girdle of his loins 

and the sandals on his feet with blood of war.” 

 יד-שמ"ב כ, יא .14
וִּד "  ר ְלדָּ י ֲאׁשֶּ ֵפץ ְביֹוָאב ּומִּ ר חָּ י ֲאׁשֶּ ר מִּ נֲַעֵרי יֹוָאב וַיֹאמֶּ יו מִּ לָּ ַמד עָּ יׁש עָּ ה וַיְַרא )יא( וְאִּ לָּ ם ְבתֹוְך ַהְמסִּ ְתגֵֹלל ַבּדָּ א מִּ שָּ ַאֲחֵרי יֹוָאב: )יב( וֲַעמָּ

ָאה כָּל ר רָּ גֶּד ַכֲאׁשֶּ יו בֶּ לָּ ה וַיְַׁשֵלְך עָּ דֶּ ה ַהשָּ לָּ ן ַהְמסִּ א מִּ שָּ ת ֲעמָּ ם וַיֵַסב אֶּ עָּ ַמד כָּל הָּ יׁש כִּי עָּ אִּ ן  הָּ ר הֹגָּה מִּ ד: )יג( ַכֲאׁשֶּ מָּ יו וְעָּ לָּ א עָּ ַהבָּ

י: )יד( וַיֲַעבֹרהַ  ְכרִּ ן בִּ ַבע בֶּ ְרּדֹף ַאֲחֵרי ׁשֶּ יׁש ַאֲחֵרי יֹוָאב לִּ ַבר כָּל אִּ ה עָּ לָּ ה ּוֵבית ַמֲעכָּה ְמסִּ ֵאל ָאֵבלָּ ְבֵטי יְִּשרָּ ים ְבכָּל ׁשִּ ל ַהֵברִּ ֲהלּו וַיָּבֹאּו  וְכָּ וַיִּקָּ

יו:  " ַאף ַאֲחרָּ



 
 

11 while one of Joab’s henchmen stood by the corpse and called out, “Whoever favors Joab, and whoever is on David’s 

side, follow Joab!” 12 Amasa lay in the middle of the road, drenched in his blood; and the man saw that everyone 

stopped. And when he saw that all the people were stopping, he dragged Amasa from the road into the field and 

covered him with a garment. 13 Once he was removed from the road, everybody continued to follow Joab in pursuit of 

Sheba son of Bichri. 14 [Sheba] had passed through all the tribes of Israel up to Abel of Beth-maacah; and all the 

Beerites assembled and followed him inside. 

 שמ"ב כ, טו .15
יר וֲַַָּעמֹד ַבֵחל " עִּ ל הָּ ה אֶּ ה ֵבית ַהַמֲעכָּה וַיְִּׁשְפכּו סְֹללָּ יו ְבָאֵבלָּ לָּ ה: וַיָּבֹאּו וַיָֻּצרּו עָּ יל ַהחֹומָּ ם ְלַהפִּ יתִּ ת יֹוָאב ַמְׁשחִּ ר אֶּ ם ֲאׁשֶּ עָּ  "וְכָּל הָּ

[Joab’s men] came and besieged him in Abel of Beth-maacah; they threw up a siegemound against the city and it stood 

against the rampart. All the troops with Joab were engaged in battering the wall, 

 יז-שמ"ב כ, טז .16
מְ "  ְמעּו אִּ ְמעּו ׁשִּ יר ׁשִּ עִּ ן הָּ ה מִּ ה ֲחכָּמָּ שָּ א אִּ ְקרָּ יָך:)טז( וִַָּּ ה ֵאלֶּ ל יֹוָאב ְקַרב ַעד ֵהנָּה וֲַאַדְברָּ . רּו נָּא אֶּ יהָּ ה:  )יז( וַיְִּקַרב ֵאלֶּ שָּ אִּ ר הָּ וַָֹּאמֶּ

ה  ר: ָאנִּי. יֹוָאב?ַהַאָָּּ ָך. וַיֹאמֶּ תֶּ ְבֵרי ֲאמָּ ר לֹו: ְׁשַמע ּדִּ י. וַָֹּאמֶּ ר: ׁשֵֹמַע ָאנֹכִּ  "וַיֹאמֶּ

16 when a clever woman shouted from the city, “Listen! Listen! Tell Joab to come over here so I can talk to him.” 17 He 

approached her, and the woman asked, “Are you Joab?” “Yes,” he answered; and she said to him, “Listen to what your 

handmaid has to say.” “I’m listening,” he replied. 

 יט-שמ"ב כ, יח .17
י ְׁשֻלֵמי )"  ֲאלּו ְבָאֵבל וְֵכן ֵהַתמּו. )יט( ָאנֹכִּ אֹל יְׁשָּ אׁשֹנָּה ֵלאמֹר: ׁשָּ רִּ ר ֵלאמֹר: ַּדֵבר יְַדְברּו בָּ ֵאליח( וַָֹּאמֶּ ית  ֱאמּונֵי יְִּשרָּ מִּ ה ְמַבֵקׁש ְלהָּ ַאָָּּ

ה ְתַבַלע נֲַחַלת ה'? מָּ ֵאל, לָּ יר וְֵאם ְביְִּשרָּ  "עִּ

18 And she continued, “In olden times people used to say, ‘Let them inquire of Abel,’ and that was the end of the 

matter. 19 I am one of those who seek the welfare of the faithful in Israel. But you seek to bring death upon a mother 

city in Israel! Why should you destroy the LORD’s possession?” 

 רש"י שמ"ב כ, יט .18
 אני מבני העיר ששלמים ונאמנים לישראל" " 

 ט, בראשית רבה צד .19

: אמרה  ?"ויקרב אליה ותאמר האשה האתה יואב... ותקרא אשה חכמה מן העיר: "ד"הה. סרח בת אשר השלימה עמהן את המנין"

כי ( "י', דברים כ)לא כתוב ... ואין אתה ודוד בני תורה, שמךואין אתה אלא קוצר ואין אתה לפי , שמך יואב לומר שאתה אב לישראל

אני הוא שהשלמתי ", אנכי שלמי אמוני ישראל: "אמרה לו ?מי את: אמר לה  ?תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום

מיד ? אם בישראל מה אתה מבקש להמית עיר ולי שאני. אני הוא שהשלמתי נאמן לנאמן יוסף למשה, מניינן של ישראל במצרים

כל המחציף אפו במלכות בית דוד : אלא אמרה? מנין ידעה". הנה ראשו מושלך אליך: "ותאמר  ..."חלילה חלילה לי: ויען יואב ויאמר"

 " מרים הוא ראשו מלעיל

 דברים רבא פרשה יא סימן ה'  .20

שלא היו   ארונו של יוסף ושלשה לילות למצוא " ...כל ישראל היו עסוקים בכסף וזהב ומשה היה מסבב את העיר ויגע שלשה ימים 

סרח  יכולים לצאת ממצרים אלא אם יעלו עמהם עצמות יוסף. למה? שכך נשבע להן בשבועה לפני מותו..משנתיגע הרבה פגעה בו

בת אשר וראתה משה שהיה עיף מן היגיעה. אמרה לו אדוני משה למה אתה טרוד כ"כ? אמר לה שלשה ימים ושלשה ליללות 

יוסף ואין אני מוצא אותו. אמרה לו: בוא עמי ואראך היכן הוא. הולכה אותו לנילוס, אמרה לו:   בתי את העיר למצוא ארונו שלסב

במקום זה עשו ארון של חמש מאות ככרים והשליכוהו בתוך הנילוס החרטומים והאשפים. וכך אמרו לפרעה: רצונך שלא תצא אומה 

 ם לא ימצאו אותן, עד עולם אינם יכולים לצאת."העצמות של יוסף א זו מכאן לעולם?

 רד"ק שמואל ב כ יט .21

תורה, כלומר תמו   כאן תמו דברי ,דבר ידברו בראשונה שאול ישאלו באבל וכן התמו :סרח בת אשר, אמרה ?"מי היתה אשה זאת

שלמי אמוני  .שיהיו פותחין לשלום דברי תורה כאן שאין יודעים אותן, אני שמעתי דבר זה ממשה רבינו כשהיו באים להלחם על עיר,

אני השלמתי נאמן לנאמן, ע"י נגלה ארונו של יוסף למשה, אני הגדתי ליעקב כי יוסף חי, ותימה הוא, אם האריכה ימים כל - ישראל

חות כך סרח בת אשר, אעפ"י שראינו שהאריכה ימים רבים, שהרי נמנית עם באי מצרים ונמנית עם באי הארץ, והיו שנותיה אז לפ

 ".מאתים וחמשים שנה



 
 

 רש"י בראשית מו, טו .22

נֱֶּאַמר "שלשים ושלש  יר ׁשֶּ עִּ ן לָּ תָּ ְכנִּיסָּ ה ֵבין ַהחֹומֹות בִּ נֹוְלדָּ ד ׁשֶּ א זֹו יֹוכֶּבֶּ לָּ ים ּוְׁשנַיִּם, אֶּ א ְׁשֹלׁשִּ לָּ ה מֹוֵצא אֶּ י ַאָָּּ ן אִּ טָּ ְפרָּ ה ּובִּ ר יְָּלדָּ , ֲאׁשֶּ

יִּם  ְצרָּ ּה ְלֵלוִּי ְבמִּ תָּ  –אֹותָּ ְצַריִּם וְֵאין הֹורָּ ּה ְבמִּ תָּ ְצַריִּםֵלדָּ  ":ּה ְבמִּ

 כא שמ"ב יא  .23

 !"...מי הכה את אבימלך בן ירובשת? הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימת בתבץ" 

 יג, יג: יהושע .24

ֵאל"  יׁשּו ְבנֵי יְִּשרָּ ת, וְֹלא הֹורִּ ת-אֶּ י וְאֶּ י-ַהְגׁשּורִּ ֵאל ַעד ַהיֹום ַהזֶּה ; ַהַמֲעכָּתִּ ב יְִּשרָּ רֶּ ב ְגׁשּור ּוַמֲעכָּת ְבקֶּ  "וַיֵׁשֶּ

 כא-כשמ"ב כ,  .25
ית: )כא( ֹלא ֵכן "  ם ַאְׁשחִּ ם ֲאַבַלע וְאִּ י אִּ ה לִּ ילָּ לִּ ה חָּ ילָּ לִּ א יָּדֹו )כ( וַיַַען יֹוָאב וַיֹאַמר חָּ י ְׁשמֹו נָּשָּ ְכרִּ ן בִּ ַבע בֶּ ְפַריִּם ׁשֶּ יׁש ֵמַהר אֶּ ר כִּי אִּ בָּ ַהּדָּ

יר עִּ וִּד ְָּנּו אֹתֹו ְלַבּדֹו וְֵאְלכָּה ֵמַעל הָּ ְך ְבדָּ לֶּ ה:  ַבמֶּ יָך ְבַעד ַהחֹומָּ ְך ֵאלֶּ נֵה רֹאׁשֹו ֻמְׁשלָּ ל יֹוָאב הִּ ה אֶּ שָּ אִּ ר הָּ  וַָֹּאמֶּ

20 Joab replied, “Far be it, far be it from me to destroy or to ruin! 21 Not at all! But a certain man from the hill country 

of Ephraim, named Sheba son of Bichri, has rebelled against King David. Just hand him alone over to us, and I will 

withdraw from the city.” The woman assured Joab, “His head shall be thrown over the wall to you.” 

 שמ"ב כ, כב .26
ל כב ה אֶּ שָּ אִּ בֹוא הָּ ּה-כָּל-וַָָּּ תָּ ְכמָּ ם ְבחָּ עָּ ת, הָּ ן-וַיְִּכְרתּו אֶּ ַבע בֶּ ל-רֹאׁש ׁשֶּ כּו אֶּ י וַיְַׁשלִּ ְכרִּ ר, יֹוָאב-בִּ יו-וַיָֻּפצּו ֵמַעל, וַיְִּתַקע ַבשֹפָּ לָּ יׁש ְלאֹהָּ יר אִּ עִּ ; הָּ

ַלִּםוְיֹוָא ב יְרּוׁשָּ ל, ב ׁשָּ ְך-אֶּ לֶּ  ַהמֶּ
The woman came to all the people with her clever plan; and they cut off the head of Sheba son of Bichri and threw it 

down to Joab. He then sounded the horn; all the men dispersed to their homes, and Joab returned to the king in 

Jerusalem. 

 ט , בראשית רבה צד .27

איזו אומה עמדה מולו, איזו מלכות עמדה מולו?  -אין אתם יודעים את דוד   :"ותבוא האשה אל כל העם בחכמתה". אמרה להם

אמרו לה: כל אחד ואחד יתן לפי מה שיש ? אמרה להם: אלף אנשים. ולא טוב אלף אנשים מלהחריב עירכם  ?אמרו לה: ומהו צריך

עשתה עצמה כאילו הולכת ומפייסת וחזרה: מאלף לחמש מאות, למאה, לעשרה, לאחד  .לו אמרה להם: שמא אגב פיוס מניח מעט

  ."מיד "ויכרתו את ראשו  .והוא אכסנאי. מיהו? שבע בן בכרי

 יוסף בן מתיתיהו קדמוניות היהודים  .28
מ למלך עליכם ובגלל אדם רע, שאינכם יודעים מי הוא, ולש כלום יש ברצונכם למות מיתה מנוולת כרשעים, אתם וטפכם ונשיכם" 

היא פיתתה אותם לכרות את ראשו של …במקום דוד, שהעניק לכם טובות רבות כל כך, ולהלחם עיר אחת נגד חיל גדול וכבד כזה

 ."שבע בן בכרי מעליו ולהשליכו אל צבא יואב

 ה"כ  תוספתא תרומות פ"ז .29

יהרגו כולן ואל ימסרו להן  –בני אדם שאמרו להם גוים: 'תנו לנו אחד מכם ונהרגהו, ואם לאו, הרי אנו הורגין את כולכם'  "סיעה של

יתנו להן ואל יהרגו כולן. אמר רבי יהודה: במי דברים  -- נפש אחת מישראל. אבל אם ייחדוהו להם, כגון שייחדו לשבע בן בכרי

בחוץ, אבל בזמן שהוא מבפנים והן מבפנים, הואיל והוא נהרג והן נהרגין, יתנוהו להן ואל יהרגו אמורים? בזמן שהוא מבפנים והן מ

כולן, וכן הוא אומר 'ותבא האשה אל כל העם בחכמתה' וגו', אמרה להן: הואיל והוא נהרג ואתם נהרגין, תנוהו להם ואל תהרגו 

 דוד חייב מיתה". כולכם. רבי שמעון אומר: כך אמרה להם: כל המורד במלכות בית

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ה .30

"ואם יחדוהו להם ואמרו: 'תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם', אם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם, ואין מורין להם כן 

 לכתחלה; ואם אינו חייב מיתה יהרגו כולן, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל". 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


