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 שמ"ב ג, לט  .1

 ". יְַׁשֵלם יְהוָה ְלעֵֹשה ָהָרָעה, ְכָרָעתֹו  וְָאנִֹכי ַהּיֹום ַרְך ּוָמׁשּוַח ֶמֶלְך, וְָהֲאנִָׁשים ָהֵאֶלה ְבנֵי ְצרּויָה ָקִׁשים ִמֶמנִי: "

And today I am weak, even though anointed king; those men, the sons of Zeruiah, are too savage for me. May the LORD 

requite the wicked for their wickedness!” 

 שמ"ב טז, י

 "  .ָדוִד, ּוִמי יֹאַמר, ַמדּוַע ָעִשיָתה ֵכן-ִלי וְָלֶכם ְבנֵי ְצֻריָה; כי )כֹה( יְַקֵלל, וכי )ִכי( יְהוָה ָאַמר לֹו ַקֵלל ֶאת-וַּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ַמה" 

But the king said, “What has this to do with you, you sons of Zeruiah? He is abusing [me] only because the LORD told 

him to abuse David; and who is to say, ‘Why did You do that?’” 

 "ב יט, כגשמ

 " יְִשָרֵאל ֶמֶלְך ַעל-ִכי ֲהלֹוא יַָדְעִתי, ִכי ַהּיֹום ֲאנִי--ִלי ַהּיֹום, ְלָשָטן; ַהּיֹום, יּוַמת ִאיׁש ְביְִשָרֵאל-ִתְהיּו-ִכי--ִלי וְָלֶכם ְבנֵי ְצרּויָה-וַּיֹאֶמר ָדוִד, ַמה" 

But David said, “What has this to do with you, you sons of Zeruiah, that you should cross me today? Should a single 

Israelite be put to death today? Don’t Iknow that today I am again king over Israel?” 

 ו-המל"א ב, 

יֶֶתר וַּיַַהְרֵגם, וַּיֶָשם -נֵר וְַלֲעָמָשא ֶבן-ָשֵרי ִצְבאֹות יְִשָרֵאל ְלַאְבנֵר ֶבן-יָה, ֲאֶׁשר ָעָשה ִלְׁשנֵיְצרּו-ָעָשה ִלי יֹוָאב ֶבן-וְַגם ַאָתה יַָדְעָת ֵאת ֲאֶׁשר

תֹוֵרד ֵשיָבתֹו ְבָׁשֹלם, -, ְכָחְכָמֶתָך; וְֹלאוְָעִשיתָ   .ִמְלָחָמה, ְבָׁשֹלם; וַּיִֵתן ְדֵמי ִמְלָחָמה, ַבֲחגָֹרתֹו ֲאֶׁשר ְבָמְתנָיו, ּוְבנֲַעלֹו, ֲאֶׁשר ְבַרְגָליו-ְדֵמי

  .ְׁשאֹל

“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 
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and the sandals on his feet with blood of war. So act in accordance with your wisdom, and see that his (Yoav’s) white 

hair does not go down to Sheol in peace. 

 

 כח-שמ"ב יב, כז .2

ָהִעיר, -יֶֶתר ָהָעם, וֲַחנֵה ַעל-וְַעָתה, ֱאסֹף ֶאת כח  .ִעיר ַהָמיִם-ָלַכְדִתי ֶאת-ָדוִד; וַּיֹאֶמר נְִלַחְמִתי ְבַרָבה, ַגם-וַּיְִׁשַלח יֹוָאב ַמְלָאִכים, ֶאל" 

ֹ -ֶפן  וְָלְכָדּה:  ".ָהִעיר, וְנְִקָרא ְׁשִמי ָעֶליהָ -ד ֲאנִי ֶאתֶאְלכ

Joab sent messengers to David and said, “I have attacked Rabbah and I have already captured the water city. 

Now muster the rest of the troops and besiege the city and capture it; otherwise I will capture the city myself, and my 

name will be connected with it.” 

 

 לט-שמ"ב ג ל .3

ָהָעם -ָכל-יֹוָאב וְֶאל-וַּיֹאֶמר ָדוִד ֶאל לא  ַבִמְלָחָמה.--ֲעָשהֵאל ֲאִחיֶהם, ְבִגְבעֹון-ַעל ֲאֶׁשר ֵהִמית ֶאת  וְיֹוָאב וֲַאִביַׁשי ָאִחיו, ָהְרגּו ְלַאְבנֵר: ל " 

ַאְבנֵר, ְבֶחְברֹון; וַּיִָשא ַהֶמֶלְך -וַּיְִקְברּו ֶאת לב  .ם וְִחְגרּו ַשִקים, וְִסְפדּו, ִלְפנֵי ַאְבנֵר; וְַהֶמֶלְך ָדוִד, הֵֹלְך ַאֲחֵרי ַהִמָטהִאתֹו, ִקְרעּו ִבְגֵדיכֶ -ֲאֶׁשר

ֲאֻסרֹות, וְַרְגֶליָך -יֶָדָך ֹלא לד  .ַהְכמֹות נָָבל, יָמּות ַאְבנֵר  ַאְבנֵר, וַּיֹאַמר:-ֶאל וַיְקֹנֵן ַהֶמֶלְך לג  ָהָעם.-ֶקֶבר ַאְבנֵר, וַּיְִבכּו, ָכל-קֹולֹו, וַּיְֵבךְ ֶאל-ֶאת

ְבעֹוד ַהּיֹום; --ֶלֶחם ָדוִד-ָהָעם, ְלַהְברֹות ֶאת-וַּיָבֹא ָכל לה  .ָהָעם, ִלְבכֹות ָעָליו-ַעוְָלה, נָָפְלָת; וַּיִֹספּו ָכל-ִלנְֻחְׁשַתיִם ֻהָגׁשּו, ִכנְפֹול ִלְפנֵי ְבנֵי-ֹלא

ָהָעם ִהִכירּו, וַּיִיַטב -וְָכל לו  .ְמאּוָמה-ֶלֶחם, אֹו ָכל-ַהֶשֶמׁש ֶאְטַעם-ִלְפנֵי בֹוא-ִלי ֱאֹלִהים וְכֹה יִֹסיף, ִכי ִאם-וַּיִָשַבע ָדוִד ֵלאמֹר, כֹה יֲַעֶשה

-ִכי ֹלא ָהיְָתה ֵמַהֶמֶלְך, ְלָהִמית ֶאת  יְִשָרֵאל, ַבּיֹום ַההּוא:-ָהָעם וְָכל-וַּיְֵדעּו ָכל לז  .ָהָעם טֹוב-לְבֵעינֵיֶהם, ְככֹל ֲאֶׁשר ָעָשה ַהֶמֶלְך, ְבֵעינֵי כָ 

וְָאנִֹכי ַהּיֹום ַרְך ּוָמׁשּוַח ֶמֶלְך,  לט  .ַשר וְָגדֹול נַָפל ַהּיֹום ַהֶזה, ְביְִשָרֵאל-ִכי--ֲהלֹוא ֵתְדעּו  ֲעָבָדיו:-וַּיֹאֶמר ַהֶמֶלְך, ֶאל לח  נֵר.-ַאְבנֵר ֶבן

 "   .יְַׁשֵלם יְהוָה ְלעֵֹשה ָהָרָעה, ְכָרָעתֹו  וְָהֲאנִָׁשים ָהֵאֶלה ְבנֵי ְצרּויָה ָקִׁשים ִמֶמנִי:

Now Joab and his brother Abishai had killed Abner because he had killed their brother Asahel during the battle at 

Gibeon.— David then ordered Joab and all the troops with him to rend their clothes, gird on sackcloth, and make lament 

before Abner; and King David himself walked behind the bier. And so they buried Abner at Hebron; the king wept aloud 

by Abner’s grave, and all the troops wept. And the king intoned this dirge over Abner, “Should Abner have died the 

death of a churl? Your hands were not bound, Your feet were not put in fetters; But you fell as one falls Before 

treacherous men!” And all the troops continued to weep over him. All the troops came to urge David to eat something 

while it was still day; but David swore, “May God do thus to me and more if I eat bread or anything else before 

sundown.” All the troops took note of it and approved, just as all the troops approved everything else the king did. That 

day all the troops and all Israel knew that it was not by the king’s will that Abner son of Ner was killed. And the king said 

to his soldiers, “You well know that a prince, a great man in Israel, has fallen this day. And today I am weak, even though 

anointed king; those men, the sons of Zeruiah, are too savage for me. May the LORD requite the wicked for their 

wickedness!” 

 

 סנהדרין כ, ע"א .4
 "כתיב להכרות וקרינן להברות, בתחילה להכרותו ולבסוף להברותו" 

 "שהיו סבורים שמאיתו היתה הריגת אבנר...שידעו הברור שלא מאת דוד נהרג אבנר"  י:"רש

 

 א"ע מג קידושין .5
 על אדוני עבדי וכל יואב ואדוני( יא, יא ב שמואל) ליה דקאמר הוה במלכות מורד טעמא מאי עליו נענש אתה אי החתי אוריה אף "

 חונים " השדה פני

 

 טז-דברי הימים א פרק ב פס' יג .6
אֶֹצם, ַהִשִשי, ָדוִיד,  טו  .נְַתנְֵאל, ָהְרִביִעי, ַרַדי, ַהֲחִמיִׁשי די  .וֲַאִבינָָדב, ַהֵשנִי, וְִׁשְמָעא, ַהְשִלִׁשי--ֱאִליָאב-ְבכֹרֹו, ֶאת-וְִאיַׁשי הֹוִליד ֶאת יג " 

 "ְׁשֹלָׁשה—וְַאְחיֵֹתיֶהם, ְצרּויָה וֲַאִביָגיִל; ּוְבנֵי ְצרּויָה, ַאְבַׁשי וְיֹוָאב וֲַעָשהֵאל טז  .ַהְשִבִעי



 
 

Jesse begot Eliab his first-born, Abinadab the second, Shimea the third, Nethanel the fourth, Raddai the fifth, Ozem the 

sixth, David the seventh; their sisters were Zeruiah and Abigail. The sons of Zeruiah: Abishai, Joab, and Asahel, three. 

 

 רשי דבה"י א ב, טז  .7
 "מפני כבודו של דוד שהיו בני אחותו גבורים ואנשי חיל ושרים"  

 

 מלבי"ם דבה"י א ב, טו .8
לכן אמר אחות צרויה ולא , כ היתה אחותם רק מן האם"וא, יגיל היתה בת נחש לא בת ישישאב( והדרש ידוע, לפי הפשט)מבואר " 

 " :ואמם נשאת לישי באלמנותה, מפני שאחות צרויה היתה מן האב ומן האם שגם צרויה היתה בת נחש, אמר אחות דוד

 

 מצודת דוד שמ"א טז, י .9
לא מן האב ולא מן האם , ובהיות כן לא היו אחיות לאליהו, בת ישיולא , ומזה יראה שהיתה בת נחש .אשר בא אל אביגיל בת נחש" 

אולם , כי לאליהו לא היו אחיות כאמור, ולזה לא חשב אליהו עמהם, ואחיותיהם צרויה ואביגיל: נאמר( א ב טז)והנה בדברי הימים 

 : שנחש הוא ישי: ( בבא בתרא יז א) כי אמרו, חז״ל לא קבלו כן
 

 א"ע נו שבת, בבלי .10
', וגו'  עמו' וה משכיל דרכיו לכל דוד ויהי' שנאמר, טועה אלא אינו – חטא דוד האומר כל: יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי ראמ" 

 רבי: רב אמר. עשה ולא לעשות שביקש – הרע לעשות' ה דבר את בזית מדוע מקיים אני מה אלא? עמו ושכינה לידו בא חטא אפשר

 שכל, שבתורה רעות מכל זו רעה משונה: אומר רבי'  הרע לעשות' ה דבר את בזית מדוע';  דדוד הבזכותי ודריש מהפך מדוד דאתי

 ". עשה ולא לעשות שביקש – לעשות כתיב וכאן ויעש בהו כתיב שבתורה רעות

 

  רות רבה ח .11
ולא ? פסול משפחה הוא לא, עד אימתי הם מתרגזים עלי ואומרים, ה"רגזו ואל תחטאו אמר דוד לפני הקב: אבא בר כהנא פתח' ר"

 ? " מרות המואביה הוא

 

  ט, שוחר טוב ו .12
, מרוב כעס שאמרו לו ראו זה שהרג את הרועה –' עששה מכעס עיני. 'דוד עצמו אמר הפסוק עליו על מעשה בת שבע. יגעתי באנחתי" 

  " והוא נשיא ישראל, והפיל ישראל בחרב בני עמון, ושבה את הכבשה

 

 ג תמד תמ– 'עמ, ויקרא רבה כ  .13

 " ה כל הרואה אותו היה נזכר לתלמודיצחק טוב רואי בהלכ' ר' אמ'. וישלח ויביאהו והוא אדמני עם יפה עינים וטוב רואי" 

 

 ד רבה רות .14
בעז נסיב לרות מה , גבורי חיל? אבהו נפיל נסיב לנפילא מה הם מעמידין' אמר ר, מודע קרוב', ולנעמי מודע לאישה איש גבור חיל" 

ואיש , במשנה –וגבור חיל , במקרא –יודע נגן ', עמו' יודע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר וה. דוד' ?ןהם מעמידי

א ונבון דבר שמבין דבר "ד ,בתלמוד –ואיש תואר , במעשה הטוב –ונבון דבר , שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה –מלחמה 

 "עמו הלכה כדבריו ' וה ,ואיש תואר שמאיר פנים בהלכה, מתוך דבר

 

 א "סנהדרין מט ע, בבלי .15
ויהי דוד עשה משפט 'דכתיב . ואילמלא יואב לא עסק דוד בתורה, אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה: דאמר רבי אבא בר כהנא" 

טעם יואב על ומה . משום דיואב על הצבא – מה טעם דוד עשה משפט וצדקה לכל עמו'. וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא

 "משום דדוד עשה משפט וצדקה לכל עמו  –הצבא 

 

 

 



 
 

 תקפט ' עמ, ב , ויקרא רבה כו .16
לוי תינוקות שהיו בימי דוד עד שלא טעמו טעם חטא היו יודעין לדרוש את התורה ארבעים ' יהושע דסכנין בשם ר' יוסי ממלחייא ור 'ר" 

 "פנים טמא וארבעים ותשע פנים טהור  ותשע 

 

 ב "ין סב עסנהדר, בבלי .17
שיש בו , טול לי רב שבהם: אמר ליה הקדוש ברוך הוא למלאך ,אמר רבי אלעזר( טז, שמואל ב כד)ויאמר למלאך המשחית בעם רב " 

 "באותה שעה מת אבישי בן צרויה ששקול כרובה של סנהדרין . ליפרע מהם כמה חובות

 

 ב"ג כ ע" ב פ"סנהדרין ה, ירושלמי .18

אמרה לו: וכי דנין דיני  –קי דם הבא מן הסתרים. נטלה דם והראתה לו. אמר לה וכי מראין דם בלילה? " אמר רבא בר שמואל: על עס

נפשות בלילה?...היה לך להמתין לגמור עד למחרת. והוא השיב לה: מורד במלכות הוה, ואין צריך להמתין עד למחר...אמרה היא: 

ה: ומלך אתה? אמר לה: ולא משחני שמואל למלך? אמרה לו: עדיין מוניטה אבל לדונו ודאי צריך...מפני שקילל מלכות דוד, אמרה לי

דמרן שאול קיים...ואני אמתך מלמד שתבעה לתשמיש. מיד הוציאה כתמה והראת לו...אמרה לו ולא תהיה לך זאת לפוקה! עומד 

 אתה למלוך על ישראל, והן אומרים עליך שופך דמים היה?...מחוסר כסא את!..."

 

 א"רין כב עסנהד ,בבלי .19

נפשיה לשלמא , חסריה לגנבא: לה אסירת לי אמרה ליה :אמר ! נינסבן: אמרה, ' והנערה עד יפה מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו " 

רב אמר באותה שעה קינחה בת שבע : רב אמר יהודה . שבע וכתיב ותבא בת אל שבע המלך החדרה קראו לי לבת: אמר להו. נקיט

 " בשלש עשרה מפות

 שבא עליה שלש עשרה ביאות ומקנחת בין תשמיש לתשמיש  :י"רש

 

 א"סנהדרין קז ע, בבלי .20

יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי ' שנאמר , דוד קיים שמנה עשרה עונותחליו של רב אמר אפילו בשעת : אמר יהודה " 

... דוד ויהי עד בא הראש אשר ישתחוה שם לאלהים' רב אמר בקש דוד לעבוד עבודה זרה שנאמר : ואמר רב יהודה ...' ערשי אמסה 

לו אמר מלך שכמותי ! יאמרו מלך שכמותך יעבוד עבודה זרה: אמר לו לדוד' והנה לקראתו חושי הארכי קרוע כתנתו ואדמה על ראשו ' 

יפת תואר : ליה אמר ?מאי טעמא קנסיבת יפת תואר: אמר. מוטב יעבוד עבודה זרה אלו יתחלל שם שמים בפרהסיא? בנו  יהרגנו

סורר ומורה  -הנושא יפת תואר בן לו יש , יהיה לאיש בן סורר ומורה כלכי דסמיך כי ליה , דרשת סמוכין: אמר ליה לא. רחמנא שרייה

אמר ...יום של ונתעלמה ממנו הלכה של  משכבו של לילה למשכבו שהפך: יהודהרב וגו אמר ' ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל משכבו ...

 "ופירשו ממנו סנהדרין , דוד ונסתלקה הימנו שכינה, ששה חדשים נצטרע : ודה אמר רב רב יה

  

 א"סוטה לה ע, בבלי .21

קרא לדברי שמפני  ?נענש דוד מה מפני : דרש רבא. ...שנשתנו פניו כחררה: אלעזר – א"רה פרץ פרץ בעוזא ' ויחר לדוד על אשר " 

אתה , שכתוב בהן התעיף עיניך בו ואיננו בר תורהד ה"הקבלו אמר  , ' בבית מגורי זמירות לי היו חוקיך ': שנאמר , תורה זמירות

עבודת הקודש כי נתן לא ולבני קהת ': דכתיב , הריני מכשילך בדבר שאפילו תינוקות של רבן בית יודעין אותו? קורא אותן זמירות

 "ואיהו אתייה בעגלתא [ , ' בכתף ישאו]

 

 ב"שבת נו ע ,בבלי .22

רחבעם וירבעם : יצתה בת קול ואמרה לו ' אתה וציבא תחלקו את השדה ' בשעה שאמר דוד למפיבשת  אמר רב :הודה רב ימר א" 

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

 "ולא גלינו מארצנו , זרה

 

 א "ט עסנהדרין מ, בבלי .23
דוד ויהי עשה משפט ' דכתיב . ואילמלא יואב לא דוד עסק בתורה, אילמא לא דוד עשה יואב מלחמה: דאמר רבי בר אבא כהנא" 

ומה טעם יואב על . עמו משום דיואב על הצבא –דוד עשה משפט וצדקה לכל מה טעם '  .וצדקה לכל עמו ויואב בן צרויה על הצבא

 "צדקה לכל עמומשום דדוד עשה משפט ו –הצבא 

  



 
 

 דברים ג, תנחומא  .24
, תורה לישראל כדי שיזכו בה לכל האומות ה"נתן הקב (נ,חישעיה )וגו'  ' קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד זה שאמר הכתוב '

ב כג, "שמו)'[ השלישי ] שמות הגבורים אשר לדוד יושב בשבת תחכמוני ראש [ אלה]' שנאמר , אתה מוצא שיואב היה ראש סנהדרין

' שנאמר , פי סנהדריןאלא על עושין דבר היו ולא '[ כחכמת מלאך אלהים ] חכםואדוני ' הכל שנאמר  מןחכם ודוד , יואב ח( זה

, יצאו לקראתו, מהו כשהלך יואב להלחם עם ארם נהרים ' בהצותו את ארם נהרים ' ? אימתי ' למנצח על שושן עדות מכתם לדוד

אצל כששמע יואב חזר  ' הגל הזה עד' דכתיב [, קיים] לבן והרי תנאי שלהם בניו של ואנו מבני , עקבישל אמרו לו אתה מבני בניו 

מיד חזר עליהם ב"ד  שהורו לו כיון... מיד הושיבו סנהדרין שושן עדות, שבועת יעקב אבינו ואתה אומר הרי תנא אמר לו: מה דוד

 "והרגן 

 

25. Abner’s Murder 

 כז-שמ"ב ג, כד

נֵר, ִכי -ַאְבנֵר ֶבן-יַָדְעָת ֶאת כה  .ֶזה ִׁשַלְחתֹו וַּיֵֶלְך ָהלֹוְך-ָבא ַאְבנֵר ֵאֶליָך, ָלָמה-ִהנֵה  ַהֶמֶלְך, וַּיֹאֶמר ֶמה ָעִשיָתה:-וַּיָבֹא יֹוָאב ֶאל כד" 

וַּיֵֵצא יֹוָאב, ֵמִעם ָדוִד, וַּיְִׁשַלח ַמְלָאִכים ַאֲחֵרי  כו  .ֲאֶׁשר ַאָתה עֶֹשה-מבואך )מֹוָבֶאָך(, וְָלַדַעת, ֵאת ָכל-מֹוָצֲאָך, וְֶאת-ְלַפתְֹתָך ָבא; וְָלַדַעת ֶאת

-תֹוְך ַהַשַער, ְלַדֵבר ִאתֹו ַבֶשִלי; וַּיֵַכהּו ָׁשם, ַהחֶֹמׁש-וַּיָָׁשב ַאְבנֵר, ֶחְברֹון, וַּיֵַטהּו יֹוָאב ֶאל כז  .; וְָדוִד, ֹלא יָָדעַאְבנֵר, וַּיִָׁשבּו אֹתֹו ִמבֹור ַהִסָרה

 " .וַּיָָמת, ְבַדם ֲעָשהֵאל ָאִחיו-

Joab went to the king and said, “What have you done? Here Abner came to you; why did you let him go? Now he has 

gotten away! Don’t you know that Abner son of Ner came only to deceive you, to learn your comings and goings and to 

find out all that you are planning?” Joab left David and sent messengers after Abner, and they brought him back from 

the cistern of Sirah; but David knew nothing about it. When Abner returned to Hebron, Joab took him aside within the 

gate to talk to him privately; there he struck him in the belly. Thus [Abner] died for shedding the blood of Asahel, Joab’s 

brother. 

Israel ויקרא רבה טז 

 . 'לבנקידם וידים שופכות  לשון שקר, עינים רמות: ואילו הן 'ושבע תועבות נפשו ' הנה שנא ה'שש ' זאת תהיה תורת המצורע ...'

, מיואב'  נקידם –וידים שופכות  '...'זבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים יפיח כ. חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה

 "... דמו בראשו אשר פגע בשני אנשים צדיקים וטבים ממנואת  ה'והשיב  אמרשנ
 

Babylon  א"ערכין טז ע, בבלי  

, ועל גילוי עריות, ועל שבועת שוא ,ועל שפיכות דמים, לשון הרע  על: על שבעה דברים נגעים באין  :יוחנן  א"רשמואל בר נחמני  א"ר

 ' וגו'  ואל יכרת מבית יואב זב ומצורע': דכתיב , על שפיכות דמים...ועל צרות העין , ועל הגזל, ועל גסות הרוח

 

Babylon א"סנהדרין מט ע, בליב  

לו היה : אמר ליה. הוה עשאל רודף . גואל הדם דעשאל הואי :ליה אמר? מאי טעמא קטלתיה לאבנר: אמר ליה. דייניה, אתיוה ליואב

: ליה אמר ליה? באחד מאיבריו לא יכיל  ... השתא בדופן חמישית כיון ליה : אמר ליה . יכיל ליה אמר ליה לא. להצילו באחד מאבריו

ויאמר המלך לעמשא הזעק את לי איש יהודה 'דכתיב , עמשא מורד במלכות הוה: אמר ליה? מאי טעמא קטלתיה לעמשא, ניזיל אבנר

: אמר ;אשכחינהו דפתיח להו במסכתא ,עמשא אכין ורקין דרש: אמר ליה ' וגו'. וילך עמשא להזעיק את יהודה ויוחר ' ם וגו שלשת ימי

 ' חזק ואמץ  רק'יכול אפילו לדברי תורה תלמוד לומר '  פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומתאת איש אשר ימרה  'כלכתיב 

 

26. Yoav’s curse (by David) 

 ב ג, כטשמ"

 "  .ָלֶחם-וֲַחַסר--ת ִמֵבית יֹוָאב ָזב ּוְמצָֹרע ּוַמֲחִזיק ַבֶפֶלְך, וְנֵֹפל ַבֶחֶרביִָכרֵ -ֵבית ָאִביו; וְַאל-רֹאׁש יֹוָאב, וְֶאל ָכל-יָֻחלּו ַעל "

May [the guilt] fall upon the head of Joab and all his father’s house. May the house of Joab never be without someone 

suffering from a discharge or an eruption, or a male who handles the spindle, or one slain by the sword, or one lacking 

bread.”— 

 



 
 

 

Israel א"ו סא ע" אפ" קידושין ה, פ ירושלמי"ע; תולדות ז, תנחומא 

, יואב ?זההיה  פורעניות ומי חמשונוטל כנגדן [ בנו]מי וכל לו שאין זכות אינו זוכה , דברים הללו בה'[ בנו]לו זכות זוכה שיש מי  כל' 

 ". שנאמר יחולו על ראש יואב ובנו

 

Israel ט מסעי, תנחומא 

ולכך דוד עמד וקילל  ,שהיה אבנר בן של דודו שאול, היו סבורין שדוד צוהו להורגונר ' בן אשר עשה לשני שרי צבאות ישראל לאבנר ו'" 

שהיה יואב בן , וצוה לשלמה בנו שיהרוג אותו ,דודמן  היהוידעו שלא , וגו ונתפייסו כל ישראל', ואמר ואל יכרת מבית יואב , את יואב

 "ורצה לקרבו לעולם הבא דוד, של אחותו 

 

Babylon  א"מט ע– ב "סנהדרין מח ע, בבלי 

יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחזיק בפלך ונפל ' אל דוד  ו שלכל קללות שקילל דוד את יואב נתקיימו בזרע: רב יהודה אמר רב  אמר“

היינו דאמרי  רב:אמר רב יהודה אמר  לו' וארחתו ארחת תמיד נתנה 'דכתיב , מיכניה – וחסר לחם ...מרחבעם -' זב לחם בחרב וחסר 

 " תהא לוטא ולא תהא לאטה: אינשי

 "לפי שסוף קללת חנם לשוב אל המקלל  ,להיות מן המקוללים מן ולא המקלליםלך נוח "  :י"רש

 

27. Uriah’s killing 

 יז-, טומ"ב יאש

יֹוָאב  וַיְִהי, ִבְׁשמֹור טז  {}ס  מּול ְפנֵי ַהִמְלָחָמה ַהֲחָזָקה, וְַׁשְבֶתם ֵמַאֲחָריו, וְנִָכה וֵָמת.-אּוִרּיָה, ֶאל-ָהבּו ֶאת  וַּיְִכתֹב ַבֵסֶפר, ֵלאמֹר: טו " 

ָהָעם, ֵמַעְבֵדי ָדוִד; -יֹוָאב, וַּיִפֹל ִמן-וַּיְֵצאּו ַאנְֵׁשי ָהִעיר, וַּיִָלֲחמּו ֶאתיז  .ַחיִל ָׁשם-ַהָמקֹום ֲאֶׁשר יַָדע, ִכי ַאנְֵׁשי-אּוִרּיָה, ֶאל-ָהִעיר; וַּיִֵתן, ֶאת-ֶאל

 " .וַּיָָמת, ַגם אּוִרּיָה ַהִחִתי

He wrote in the letter as follows: “Place Uriah in the front line where the fighting is fiercest; then fall back so that he 

may be killed.” So when Joab was besieging the city, he stationed Uriah at the point where he knew that there were able 

warriors. The men of the city sallied out and attacked Joab, and some of David’s officers among the troops fell; Uriah the 

Hittite was among those who died. 

sraelI   מסעי ט, תנחומא 

אתה מוצא בשעה שכתב דוד ? מה עשה לווגו ' וגם אתה ידעת את אשר לי עשה יואב בן צרויה , שכן דוד צוהו אביו? למה נהרג  "

אוריה החתי כל שלשים ' ,בושנאמר , נתקבצו כל שרי החיל על יואב, כן עשה ונהרגואב את הבו אוריה אל פני מול המלחמה החזקה לי

 " יואב בן צרויהלי  את אשר עשה אתה ידעת'לכך נאמר , הראה להם הכתב 'ושבעה

 

Babylon  א"סנהדרין מט ע ,בבלי 

שהן  –צדקים . שהיו דורשין אכין ורקין והוא לא דרש -טובים  ,ה על דמו ראשו פגע אשר בשני אנשים צדקים טובים ממנו' והשיב את "

 "והוא באיגרת עשה, בפה ולא עשו

 

28. Rebellion of Sheva Ben Bichri 

 כב-שמ"ב כ, כ

ֹ  כ"  ִבְכִרי ְׁשמֹו נָָשא יָדֹו -ֵכן ַהָדָבר, ִכי ִאיׁש ֵמַהר ֶאְפַריִם ֶׁשַבע ֶבן-ֹלא כא  .ַאְׁשִחית-ֲאַבַלע וְִאם-ָחִליָלה ָחִליָלה ִלי, ִאם  אַמר:וַּיַַען יֹוָאב, וַּי

-וַָתבֹוא ָהִאָשה ֶאל כב  .רֹאׁשֹו ֻמְׁשָלְך ֵאֶליָך ְבַעד ַהחֹוָמה יֹוָאב, ִהנֵה-אֹתֹו ְלַבדֹו, וְֵאְלָכה ֵמַעל ָהִעיר; וַתֹאֶמר ָהִאָשה ֶאל-ְתנּו--ַבֶמֶלְך ְבָדוִד

ם, ָהִעיר ִאיׁש ְלאָֹהָליו; וְיֹוָאב ָׁשב יְרּוָׁשַלִ -יֹוָאב, וַּיְִתַקע ַבשָֹפר, וַּיָֻפצּו ֵמַעל-ִבְכִרי וַּיְַׁשִלכּו ֶאל-רֹאׁש ֶׁשַבע ֶבן-ָהָעם ְבָחְכָמָתּה, וַּיְִכְרתּו ֶאת-ָכל

 ".ַהֶמֶלְך-ֶאל

Joab replied, “Far be it, far be it from me to destroy or to ruin! 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.” 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. 

 

  כז. –כו, בראשית רבה צד

ואין אתה אלא  ,לומר שאתה אב לישראל, אמרה שמך יואבויקרב אליה ותאמר האשה האתה יואב ] '[ א אשה חכמה מן העיר וגוותקר

אן מ ?ואמר לה  'כי תקרב עיר אל להלחם עליה וקראת אליה לשלום 'כתיב  ? לאודוד בני תורהאת לית , ולית את לפום שמך, קוצר

 ,יוסף למשה, היא שהשלמתי נאמן לנאמן אני היא שהשלמתי מניינן של ישראל במצרים אניאמרת ליה אנכי שלומי אמוני ישראל את 

לדוד חלילה לי וגו'  חלילה חלילה שתי פעמים, חלילה לה מיד ויען יואב ויאמר חלי ,בישראל אםשאני  , וליעיראתה מבקש להמית  מה

 '  ליואב חלילה

 

 וירא יבתנחומא 

 " מכלי קרב ביד שהיו יואב ,טובה היתה חכמתה של סרח "

 

29. Rebellion of Absalom 

 מלכים א ב, כח

 " .אֶֹהל יְהוָה, וַּיֲַחֵזק ְבַקְרנֹות ַהִמְזֵבחַ -יֹוָאב, ִכי יֹוָאב נָָטה ַאֲחֵרי ֲאדֹנִּיָה, וְַאֲחֵרי ַאְבָׁשלֹום ֹלא נָָטה; וַּיָנָס יֹוָאב ֶאל-וְַהְשֻמָעה, ָבָאה ַעד " 

When the news reached Joab, he fled to the Tent of the LORD and grasped the horns of the altar—for Joab had sided with 

Adonijah, though he had not sided with Absalom. 

sraelI  א"דרין מט עסנה, בבלי 

 " יצטגניני דוד של קיימיןעדיין א :רבי יוסי ברבי חנינא אמר. עדיין ליחלוחית דוד של קיימת: אמר רבי אלעזר? ומאי טעמא לא נטה "

 

Babylon  א"סנהדרין מט ע, בבלי  

 "שביקש לנטות ולא נטה :רב אמר יהודה, נטהלא מאי . והשמעה באה עד יואב כי יואב נטה אחרי אדניה ואחרי אבשלום לא נטה"

 

30. Yoav’s Burial 

 מלכים א ב, לד

 " ., וַיְִמֵתהּו; וַּיִָקֵבר ְבֵביתֹו, ַבִמְדָברבֹו-יְהֹויָָדע, וַּיְִפַגע-וַּיַַעל, ְבנָיָהּו ֶבן " 

So Benaiah son of Jehoiada went up and struck him down. And he was buried at his home in the wilderness. 

Israel  ד"ו לא ע" ב פ"מכות ה, ירושלמי 

ן שמת יואב שר צבא ישראל ללמדך שכיואלא ? מדבר היה ביתווכי  ' ויקברוהו בביתו במדבר'וישלח ביד בניהו ויפגע בו וימיתיהו 

ואין תימר שהיה בוזז ומאכיל חכמים ותלמידיהם  ,שבחתימר שהיה בוזז ובונה להן דימוסיות ומרחצאות אין  .כמדבר נעשו ישראל

 "שבח שבחים 

 

Babylon  ד"לא ע פ"ב ה"ומכות , ירושלמי 

ביתו של יואב מופקר לכל אף לכל מה מדבר מופקר , כמדבר : רבאמר יהודה רב אמר ? אטו ביתו מדבר הוא' ויקבר בביתו במדבר '

ויואב . ביתו של יואב מנוקה מגזל ועריות –מדבר מנוקה מגזל ועריות אף  מה ,כמדבר : דבר אחר[. לעניים להתפרנס ממנו :י"רש]

שהיה , דגים קטנים, אפילו דברים דקים וענוגים :י"רש)פריס להו א טעים אפילו מוניני וצחנת: יהודה רב אמר  – יחיה את שאר העיר

 (טועם היה משלח לעניים של העיר

 

 א"בבא בתרא קטז ע, בבלי .31

בדוד נאמרה  מהמפני ? והדד שמע במצרים כי עם דוד שכב אבותיו מת וכי יואב שר הצבא :מאי דכתיב , רבי דרש פנחס בן חמא"

בן הניח ? ויואב לא . בן הניח נאמרה בו מיתה –יואב שלא  ,בן נאמרה בו שכיבה –דוד שהניח ? וביואב נאמרה בו מיתה, בו שכיבה

  " נאמרה בו מיתה  יואב שלא בן הניח כמותו, נאמרה בו שכיבה –דוד שהניח בן כמותו , אלא! מבני יואב עובדיה בן יחיאל :כתיב וה

 

 


