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פרק י"ד ( / )1האישה התקועית
אִ .א ָּׁשה חֲ כ ָָּּׁׁמה
בסוף הפרק הקודם ראינו כי דוד כבר ניחם על מות אמנון,
ועתה נפשו יוצאה אל בנו אבשלום .דוד מוצא את עצמו
במצוקה נפשית .מצד אחד ,הוא מתגעגע מאוד לאבשלום.
מצד שני ,אין הוא יכול להחזיר את אבשלום ,שרצח את
אמנון בדם קר ,כאילו לא קרה דבר .אמנם היו לאבשלום
סיבות טובות לכעוס על אמנון ,שאנס את אחותו ולא נשא
באחריות כלפיה ,אך מכל מקום ,אי אפשר לתת לגיטימציה
לרצח .עם זה ,יש להביא בחשבון שאבשלום לא הרג את
אמנון במו ידיו ,אלא ציווה את נעריו לעשות זאת1.
למצבו של דוד ער שר הצבא יואב ,המגלה גם כאן נאמנות
מיוחדת לדוד:
(א) וַ י ֵַּדע יוָֹאב בֶּ ן ְצרֻ יָה כִּ י לֵּב הַ מֶּ לְֶּך עַ ל ַאבְ ָשלוֹם:
יואב מחליט לנקוט בדרך מיוחדת – להביא בפני דוד 'משל
שיפוטי' 2,שימחיש מה עליו לעשות:
(ב) וַ י ְִּשלַח יוָֹאב ְתקוֹעָ ה וַ י ִַּקח ִּמ ָשם ִּא ָשה חֲ כָמָ ה
וַ יֹאמֶּ ר אֵּ לֶּיהָ ִּה ְתאַ בְ לִּ י נָא וְ לִּ בְ ִּשי נָא בִּ גְדֵּ י אֵּ בֶּ ל וְ ַאל
ָתסּוכִּ י ֶּשמֶּ ן וְ הָ יִּית כְ ִּא ָשה זֶּה י ִָּמים ַרבִּ ים ִּמ ְתאַ בֶּ לֶּת עַ ל
מֵּ ת( :ג) ּובָ את אֶּ ל הַ מֶּ לְֶּך וְ ִּדבַ ְר ְת אֵּ לָיו כ ַָדבָ ר הַ זֶּה וַ י ֶָּשם
יוָֹאב אֶּ ת הַ ְדבָ ִּרים בְ פִּ יהָ :
אף שיואב שם את הדברים בפי האישה ,מכל מקום הוא
טורח ומביא " ִּא ָשה חֲ כָמָ ה" .מסתבר שיואב לא שם את
הדברים בפיה מילה במילה ,אלא רק הסביר לה את הרעיון
הכללי ,והיא בחכמתה פרסה את הדברים לפני דוד באופן
שאכן היה ,כפי שהתברר לבסוף ,מוצלח ביותר3.
האישה באה אל דוד ובפיה סיפור קשה:
(ד) וַ תֹאמֶּ ר הָ ִּא ָשה הַ ְתקֹ ִּעית אֶּ ל הַ מֶּ לְֶּך וַ ִּתפֹ ל עַ ל אַ פֶּ יהָ
ַארצָ ה וַ ִּת ְש ָתחּו וַ תֹאמֶּ ר הו ִֹּשעָ ה הַ מֶּ לְֶּך( :ה) וַ יֹאמֶּ ר לָּה
ְ
הַ מֶּ לְֶּך מַ ה לְָך וַ תֹאמֶּ ר אֲ בָ ל ִּא ָשה ַאלְ מָ נָה ָאנִּ י וַ יָמָ ת
ישי( :ו) ּולְ ִּשפְ חָ ְתָך ְשנֵּי בָ נִּ ים וַ ִּינָצּו ְשנֵּיהֶּ ם בַ ָשדֶּ ה
ִּא ִּ
וְ אֵּ ין מַ ִּציל בֵּ ינֵּיהֶּ ם וַ יַכ ֹו הָ אֶּ חָ ד אֶּ ת הָ אֶּ חָ ד וַ יָמֶּ ת אֹ ת ֹו:
 1יש בכך דמיון למעשהו של דוד עצמו בפרשת אוריה החתי .ועוד ,שבשני
המקרים ציווה המשלח להשקות את הנרצח ולשכרו :ברצח אוריה נאמר
"וַ י ְִּק ָרא ל ֹו דָ וִּ ד וַ יֹאכַל לְ פָ נָיו וַ י ְֵּש ְת וַ י ְַשכְ ֵּרהּו" (י"א ,יג); וברצח אמנון נאמר
ַאמנוֹן בַ ַייִּן וְ ָאמַ ְר ִּתי
" וַ יְצַ ו ַאבְ ָשלוֹם אֶּ ת נְעָ ָריו לֵּאמֹ ר ְראּו נָא כְ טוֹב לֵּב ְ
ַאמנוֹן וַ הֲ ִּמ ֶּתם אֹ ת ֹו" (י"ד ,כח) .ייתכן אפוא שהיו בדוד גם
אֲ לֵּיכֶּם הַ כּו אֶּ ת ְ
רגשות חמלה כלפי אבשלום ,שהרג את אמנון מתוך סערת נפשו ,ממש
כשם שהוא עצמו נדחק למעשה דומה.

ֹאמרּו ְתנִּי
(ז) וְ ִּהנֵּה ָקמָ ה כָל הַ ִּמ ְשפָ חָ ה עַ ל ִּשפְ חָ ֶּתָך וַ י ְ
ָאחיו אֲ ֶּשר הָ ָרג
ִּ
ָאחיו ּונְ ִּמ ֵּתהּו בְ נֶּפֶּ ש
ִּ
אֶּ ת מַ כֵּה
ידה גַם אֶּ ת הַ יו ֵֹּרש וְ כִּ בּו אֶּ ת גַחַ לְ ִּתי אֲ ֶּשר
וְ ַנ ְש ִּמ ָ
ּושאֵּ ִּרית עַ ל פְ נֵּי
ישי ֵּשם ְ
ָארה לְ בִּ לְ ִּתי ִּשים לְ ִּא ִּ
נִּ ְש ָ
הָ אֲ ָדמָ ה:
דבריה של האישה התקועית אכן מבטאים את חכמתה:
א .היא אינה מתארת רצח מתוכנן ,כי אם הריגה" :וַ ִּינָצּו
ְשנֵּיהֶּ ם בַ ָשדֶּ ה וְ אֵּ ין מַ ִּציל בֵּ ינֵּיהֶּ ם וַ יַכ ֹו הָ אֶּ חָ ד אֶּ ת הָ אֶּ חָ ד
וַ יָמֶּ ת אֹ ת ֹו" – מכאן שיש מקום לנסיבות מקלות.
ָאחיו
ב .האישה מצטטת את דרישת קרוביהְ " :תנִּ י אֶּ ת מַ כֵּה ִּ
ּיֹורׁש".
ידה גַם אֶּ ת הַ ֵ
ָאחיו אֲ ֶּשר הָ ָרג וְ נ ְַש ִּמ ָ
ּונְ ִּמ ֵּתהּו בְ נֶּפֶּ ש ִּ
ִּאזכור נושא הירושה מעורר תחושה שהאישה האומללה
מוקפת קרובים תאבי בצע ,שחפצים בהריגת האח
ההורג לא מרדיפת צדק ,כי אם על מנת שיוכלו הם
לרשת את המת לאחר שיומת גם בנו השני.
ג .האישה אומרת כי בקשתה נובעת גם מדאגה לשמו של
ָארה לְ בִּ לְ ִּתי ִּשים
בעלה המת" :וְ כִּ בּו אֶּ ת גַחַ לְ ִּתי אֲ ֶּשר נִּ ְש ָ
ּושאֵּ ִּרית עַ ל פְ נֵּי הָ אֲ ָדמָ ה" .גם בזה היא
ישי ֵּשםְ 4
לְ ִּא ִּ
מעוררת בשומע אמפתיה ,שכן היא שמה את עצמה כמי
שאיננה דואגת לעצמה ,אלא לשמו של בעלה.
ד .מעניין במיוחד ניסוח הדברים בדרך שיוצרת זיקה
לפרשת קין והבל:
 .1בשני הסיפורים מתואר רצח של אח בידי אחיו
היחיד.
 .4שני מעשי הרצח מתוארים בלשון דומה:
ָאחיו וַ יַהַ ְרגֵּהּו
וַ י ְִּהי בִּ ְהיו ָֹתם בַ ָּׂש ֶדה וַ י ָָקם ַקיִּן אֶּ ל הֶּ בֶּ ל ִּ
(בראשית ד' ,ח);
וַ ִּינָצּו ְשנֵּיהֶּ ם בַ ָּׂש ֶדה ...וַ יַכ ֹו הָ אֶּ חָ ד אֶּ ת הָ אֶּ חָ ד וַ יָמֶּ ת
(שמ"ב י"ד ,ו).
אֹ ת ֹו
בסיפור האישה התקועית אין ,ככל הנראה ,חשיבות
להיות המקרה "בַ ָשדֶּ ה" דווקא ,ומסתבר שהדבר צוין
על מנת ליצור את הזיקה לסיפור קין והבל.
 .3בשני הסיפורים מופיע ביטוי זהה בתוך הבקשה
לחוס על הרוצח:
וַ יֹאמֶּ ר ַקיִּן אֶּ ל ה' גָדוֹל עֲ וֹנִּ י ִּמנְ שֹא .הֵּ ן ג ֵַּר ְש ָת ֹא ִּתי
(בראשית ד' ,יג–יד);
הַ יוֹם מֵּ עַ ל ְּפנֵי הָּׂ אֲ ָּׂד ָּׂמה

 2על השימוש ב'משל שיפוטי' ועל הצורך בו כאן ועוד בשני מקומות
אחרים במקרא עמדנו בהרחבה בשיעור על משל כבשת הרש (שיעור .)42
 3לא בכדי לקח יואב אישה דווקא .מלבד האמפתיה שאישה מעוררת בשל
עצם מצבה התלותי ,נשים מסוגלות לפרוט על רגשות יותר מגברים.
ואכן ,מצינו בספר שמואל עוד שתי נשים אחרות שהצליחו ,בתבונתן
וברגישותן ,למנוע שפיכות דמים :אביגיל (ראה שיעור  24לספר שמ"א)
והאישה החכמה מאבל מעכה (להלן פרק כ').

 4במקומות רבים במקרא מתבטאת התפיסה שמי שמת בלא בנים נחשב
כמי שנמחה שמו .הביטוי המרכזי לכך הוא בפרשת הייבום ,שעניינה "וְ ֹלא
יִּמָ חֶּ ה ְשמ ֹו ִּמי ְִּש ָראֵּ ל" (דברים כ"ה ,ו) .וראה גם" :אֵּ ין לִּ י בֵּ ן בַ עֲ בּור הַ זְ כִּ יר
יתי ּובְ חוֹמֹ ַתי יָד וָ ֵּשם טוֹב ִּמבָ ִּנים
ְש ִּמי" (שמ"ב י"ח ,יח); "וְ נ ַָת ִּתי לָהֶּ ם בְ בֵּ ִּ
ּומבָ נוֹת ֵּשם ע ֹולָם אֶּ ֶּתן ל ֹו אֲ ֶּשר ֹלא ִּיכ ֵָּרת" (ישעיהו נ"ו ,ה); ועוד.
ִּ
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ישי ֵּשם
ָארה לְ בִּ לְ ִּתי ִּשים לְ ִּא ִּ
וְ כִּ בּו אֶּ ת גַחַ לְ ִּתי אֲ ֶּשר ִּנ ְש ָ
(שמ"ב י"ד ,ז).
ּושאֵּ ִּרית עַ ל ְּפנֵי הָּׂ אֲ ָּׂד ָּׂמה
ְ
מדוע יצרה האישה זיקה זו? נראה שגם זה אמצעי
רטורי שייעודו לשכנע את דוד לפסוק לטובת 'האלמנה'.
סוף סוף ,גם בהריגת הבל – ברצח הראשון בהיסטוריה
– לא נגזר דינו של הרוצח למוות! הנה כי כן ,גם הקב"ה
בכבודו ובעצמו אינו חורץ תמיד את דינו של הרוצח
למוות ,כנראה מתוך התחשבות בנסיבות :אבדן המשך
הקיום של המשפחה ,ובמקרה של קין והבל – אבדן
המשך האנושות כולה.
ושמא הרמיזה לסיפור קין והבל נוגעת גם לנמשל,
שעתיד להופיע בהמשך :כשם שעונשו של קין היה גלות
ָארץ" (בראשית ד' ,יב) – כך די גם כאן
– "נָע וָ נָד ִּת ְהיֶּה בָ ֶּ
בעונש גלות ,שאבשלום כבר מרצה אותו בגשור זה
שלוש שנים (י"ג ,לח).

ב .המשפט
דוד אינו ממהר להשיב לאישה תשובה נחרצת:
יתְך וַ אֲ נִּ י אֲ צַ ּוֶּה
(ח) וַ יֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ל הָ ִּא ָשה לְ כִּ י לְ בֵּ ֵּ
עָ ָליְִּך:
אך האישה החכמה איננה נאותה להסתפק בהבטחה
מעורפלת זו ,ועל כן היא מוסיפה דבר מה:
(ט) וַ תֹאמֶּ ר הָ ִּא ָשה הַ ְתקו ִֹּעית אֶּ ל הַ מֶּ לְֶּך עָ לַי אֲ דֹנִּי
הַ מֶּ לְֶּך הֶּ עָ וֹן וְ עַ ל בֵּ ית ָאבִּ י וְ הַ מֶּ לְֶּך וְ כִּ ְסא ֹו נ ִָּקי:
המפרשים הציעו הצעות שונות בהבנת דבריה 5,אך דומה כי
ברור מה טיב העוון שהיא מכוונת אליו :אי-הריגת הרוצח.
התורה מדגישה פעמים מספר את האחריות המוטלת על
העם ועל הארץ להרוג רוצחים ,כי דמו של הנרצח אינו
נבלע באדמה כל עוד הרוצח חופשי .כך מפורש בפרשת
מסעי" :וְ ֹלא ִּת ְקחּו כֹפֶּ ר לְ נֶּפֶּ ש רֹצֵּ חַ אֲ ֶּשר הּוא ָר ָשע לָמּות כִּ י
ָארץ אֲ ֶּשר אַ ֶּתם בָ ּה כִּ י הַ דָ ם
מוֹת יּומָ ת ...וְ ֹלא ַתחֲ נִּ יפּו אֶּ ת הָ ֶּ
ָָארץ ֹלא ְיכֻפַ ר ל ַָדם אֲ ֶּשר שֻ פַ ְך בָ ּה כִּ י
ָארץ וְ ל ֶּ
הּוא יַחֲ נִּ יף אֶּ ת הָ ֶּ
ִּאם בְ ַדם שֹפְ כ ֹו" (במדבר ל"ה ,לא–לג) .לפיכך מדגישה האישה
התקועית ,שהיא מקבלת עליה את העוון שלא יישפך דם
הרוצח; והרי זה מעין מה שאמרה רבקה ליעקב כשחשש
לרמות את אביו – "עָ לַי ִּקלְ ל ְָתָך בְ נִּ י" (בראשית כ"ז ,יג).
דברים אלו מביאים את דוד לומר משפט מפורש מעט יותר:
(י) וַ יֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך הַ ְמ ַדבֵּ ר אֵּ ַליְִּך וַ הֲ בֵּ את ֹו אֵּ לַי וְ ֹלא י ִֹּסיף
עוֹד ָלגַעַ ת בָ ְך:
אלא שגם תשובה זו נראית כהתחמקות .כיצד תוכל האישה
האלמנה להביא אל דוד את המתנכלים לה? ומה תעשה אם
יפגעו בינתיים בבנה? על כן היא מוסיפה ללחוץ על דוד:
 5לדעת רש"י ורד"ק ,האישה דיברה בגוף ראשון משום כבודו של המלך ,אך
באמת כוונתה אליו ,רוצה לומר :אם יומת בנה והיא תישאר בודדה ,יהיה
העוון על דוד .רלב"ג ,לעומתם ,מבאר את הכתוב כפשוטו ,ומסביר שהיא
מקבלת עליה את העוון אם דיברה שקר.

(יא) וַ תֹאמֶּ ר יִּזְ כָר נָא הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ת ה' אֹ-להֶּ יָך
גֹ אֵּ ל הַ דָ ם לְ ַשחֵּ ת וְ ֹלא י ְַש ִּמידּו אֶּ ת בְ נִּ י...

מֵּ הַ ְרבַ ת6

כעת דוד כבר נכנע ומתחייב בבירור:
...וַ יֹאמֶּ ר חַ י ה' ִּאם יִּפֹ ל ִּמ ַשעֲ ַרת בְ נְֵּך

ָארצָ ה7:
ְ

מעניין הדבר שגם כאן ,כמו בפרק הקודם ,נכנע דוד
ללחצים חוזרים ונשנים ,וזהו ביטוי נוסף לחולשתו.
מכל מקום ,האישה החכמה השיגה את שלה ,וכעת כשרה
השעה לעבור מן המשל אל הנמשל:
(יב) וַ תֹאמֶּ ר הָ ִּא ָשה ְת ַדבֶּ ר נָא ִּשפְ חָ ְתָך אֶּ ל אֲ דֹנִּ י הַ מֶּ לְֶּך
ָדבָ ר וַ יֹאמֶּ ר ַדבֵּ ִּרי:

ג .הנמשל
אלא שבשלב זה באה הפתעה .עד כה ניסחה האישה את
דבריה בחכמה וברהיטות .אבל עתה ,כשהיא עוברת לנמשל,
דבריה הופכים לפתע מעורפלים ומבולבלים:
(יג) וַ תֹאמֶּ ר הָ ִּא ָשה וְ לָמָ ה חָ ַשבְ ָתה ָכזֹאת עַ ל עַ ם
ּומ ַדבֵּ ר הַ מֶּ לְֶּך הַ ָדבָ ר הַ זֶּה כְ אָ ֵּשם לְ בִּ לְ ִּתי הָ ִּשיב
ֹלהים ִּ
אִּ -
הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ת נ ְִּדח ֹו( :יד) כִּ י מוֹת נָמּות וְ כַמַ יִּם הַ נִּ ג ִָּרים
ֹלהים נֶּפֶּ ש וְ חָ ַשב
ַארצָ ה אֲ ֶּשר ֹלא יֵָּאסֵּ פּו וְ ֹלא י ִָּשא אִּ -
ְ
מַ חֲ ָשבוֹת לְ בִּ לְ ִּתי י ִַּדח ִּממֶּ נּו נִּ ָדח( :טו) וְ עַ ָתה אֲ ֶּשר
אתי לְ ַדבֵּ ר אֶּ ל הַ מֶּ לְֶּך אֲ דֹנִּ י אֶּ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶּה כִּ י י ְֵּראֻ נִּ י
בָ ִּ
הָ עָ ם וַ תֹאמֶּ ר ִּשפְ חָ ְתָך אֲ ַדבְ ָרה נָא אֶּ ל הַ מֶּ לְֶּך אּולַי
יַעֲ ֶּשה הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ת ְדבַ ר אֲ מָ ת ֹו( :טז) כִּ י י ְִּשמַ ע הַ מֶּ לְֶּך
לְ הַ ִּציל אֶּ ת אֲ מָ ת ֹו ִּמכַף הָ ִּאיש לְ הַ ְש ִּמיד אֹ ִּתי וְ אֶּ ת בְ נִּ י
ֹלהים( :יז) וַ תֹאמֶּ ר ִּשפְ חָ ְתָך י ְִּהיֶּה נָא
יַחַ ד ִּמנַחֲ לַת אִּ -
ֹלהים כֵּן
ְדבַ ר אֲ דֹנִּ י הַ מֶּ לְֶּך לִּ ְמנּוחָ ה כִּ י כְ מַ לְ אַ ְך הָ אִּ -
אֲ דֹנִּ י הַ מֶּ לְֶּך לִּ ְשמֹ עַ הַ ּטוֹב וְ הָ ָרע וַ ה' אֹ-להֶּ יָך י ְִּהי ִּעמָ ְך:
הבעיה המרכזית בקטע שלפנינו היא האם אכן כבר עברה
האישה לנמשל ,או שמא היא עדיין במשל .מן הפסוק
הראשון (פס' יג) מתקבל הרושם שהיא כבר עוברת לנמשל,
ואומרת לדוד במפורש שהפסק שפסק לה זה עתה מנוגד
להתנהגותו שלו ,שהרי אין הוא משיב אליו את בנו הנידח.
אך משם האישה עוברת להיגדים פילוסופיים תמוהים
למדיי (פס' יד) ,ולבסוף נראה שהיא חוזרת למשל (פס' טז).
ובכן ,מה טיבו של נאום מוזר זה?
כבר ראינו בעבר (ראה שיעור  41לספר שמ"א ושיעור  11לספר שמ"ב) כי
לשון לא-ברורה היא אמצעי להבעת התרגשותו של הדובר:
המקרא מביא את הדברים כאמירתם בפועל ,בלא 'עריכה'.
דומה שכך יש להבין גם את הנאום שלפנינו .כשהגיעה
האישה התקועית לחלק המרכזי של תפקידה – שהוא קשה
הרבה יותר מן הראשון ,ובו עליה לומר למעשה לדוד ,כנתן

 6המילה קשה למדיי .המפרשים ביארוה מלשון 'להרבות' ,דהיינו שגואל
הדם לא ירבה לשחת ולהשמיד .ועדיין הלשון קשה.
 7אפשר שבתת-המודע שלו כבר עמד דוד על הדמיון שבין סיפורה של
האישה התקועית ובין מה שהתרחש בביתו ,והבטחתו " ִּאם יִּפֹ ל ִמ ַשע ֲַרת
ָארצָ ה" רומזת לנמשל – אבשלום ושערו (ראה להלן פס' כה–כו)...
ְּבנְֵך ְ
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בשעתו" ,אתה האיש!" – שוב לא עמדו לה כוחותיה .משום
כך הלכה והסתבכה בדבריה ,ונוצר נאום שקשה מאוד
להבינו כרצף אחד8.

בפרשיות הקודמות ,גם כאן בחר דוד בחירה מוטעית ,שהוא
עתיד לשלם עליה מחיר כבד.

דוד עמד ,כנראה ,על הפער הגדול שבין דברי האישה
התקועית במשל ובין דבריה שלאחר מכן ,והעלה השערה
מחושבת:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

(יט) וַ יֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך :הֲ יַד יוָֹאב ִּא ָתְך בְ כָל זֹאת?
אבל האישה טרם התאוששה מן ההתרגשות הגדולה,
ובמקום להשיב בפשטות 'הן' ,היא שבה ו'מתפתלת':
ִּאש9

...וַ ַתעַ ן הָ ִּא ָשה וַ תֹאמֶּ ר חֵּ י נַפְ ְשָך אֲ דֹנִּ י הַ מֶּ לְֶּך ִּאם
לְ הֵּ ִּמין ּולְ הַ ְש ִּמיל ִּמכֹל אֲ ֶּשר ִּדבֶּ ר אֲ דֹנִּ י הַ מֶּ לְֶּך כִּ י עַ בְ ְדָך
יוָֹאב הּוא ִּצּוָ נִּ י וְ הּוא ָשם בְ פִּ י ִּשפְ חָ ְתָך אֵּ ת כָל הַ ְדבָ ִּרים
הָ אֵּ לֶּה( :כ) לְ בַ עֲ בּור סַ בֵּ ב אֶּ ת פְ נֵּי הַ ָדבָ ר עָ ָשה עַ בְ ְדָך
יוָֹאב אֶּ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶּה וַ אדֹנִּ י חָ ָכם כְ חָ כְ מַ ת מַ לְ אַ ְך
ָארץ:
ֹלהים לָדַ עַ ת אֶּ ת כָל אֲ ֶּשר בָ ֶּ
הָ אִּ -
בשלב זה דוד משתכנע לקבל את עצת יואב ,והוא מצווה
עליו להחזיר את אבשלום:
יתי אֶּ ת הַ ָדבָ ר
(כא) וַ יֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ל יוָֹאב ִּהנֵּה נָא עָ ִּש ִּ
הַ זֶּה וְ לְֵּך הָ ֵּשב אֶּ ת הַ נַעַ ר אֶּ ת ַאבְ ָשלוֹם( :כב) וַ יִּפֹ ל
ַארצָ ה וַ י ְִּש ַתחּו וַ יְבָ ֶּרְך אֶּ ת הַ מֶּ לְֶּך וַ יֹאמֶּ ר
יוָֹאב אֶּ ל פָ נָיו ְ
אתי חֵּ ן בְ עֵּ ינֶּיָך אֲ דֹנִּ י
יוָֹאב הַ יוֹם י ַָדע עַ בְ ְדָך כִּ י מָ צָ ִּ
הַ מֶּ לְֶּך אֲ ֶּשר עָ ָשה הַ מֶּ לְֶּך אֶּ ת ְדבַ ר עַ בְ דֶּ ָך( :כג) וַ ָי ָקם
ְרּוש ִּ ָלם:
שּורה וַ יָבֵּ א אֶּ ת ַאבְ ָשלוֹם י ָ
יוָֹאב וַ ֵּילְֶּך ְג ָ

האם צדק דוד בהחלטתו? האם משל האישה התקועית
ומשפטו של דוד אכן אמורים להוביל להכרעה מקבילה גם
בדינו של אבשלום? דומה שהתשובה ברורה .יש שני
הבדלים ניכרים בין המשל (וסיפור קין והבל) ובין הנמשל:
א .מצבה של האלמנה האומללה ,שנשארה ללא משענת
במות בעלה ובנה ,אינו דומה כלל וכלל למצבו של דוד,
שיש לו משפחה ענפה ואין לו חששות כלכליים.
ב .המשל מספר על הריגה בלא כוונה מראש" :וַ ִּינָצּו ְשנֵּיהֶּ ם
בַ ָשדֶּ ה וְ אֵּ ין מַ ִּציל בֵּ ינֵּיהֶּ ם וַ יַכ ֹו הָ אֶּ חָ ד אֶּ ת הָ אֶּ חָ ד וַ יָמֶּ ת
אֹ ת ֹו" ,ואילו הריגת אמנון תוכננה היטב בידי אבשלום.
דוד מתעלם מן ההבדלים ,ומסכים להשיב את אבשלום.
האישה התקועית סייעה לו אפוא להכריע במאבק הגדול
שהיה נתון בו :המאבק בין רגשותיו האישיים לבין
מחויבותו המוסרית .המשל נתן לדוד 'סולם' לרדת בו מן
'העץ המוסרי' שנקלע אליו מאז בריחתו של אבשלום .אלא
שהצדקה זו ,לא הייתה לה אחיזה של ממש במציאות .כמו

 8לפיכך גם לא ירדנו כאן לביאור הפסוקים .רבו הפירושים על כל אחד מן
ההיגדים הקשים שבדברי האישה ,אך אין פירוש אחד המיישב את כל
הקשיים דבר דבור על אופניו; ולפי דברינו ,גם אין אמור להיות פירוש
שכזה.
"אש" במובן 'יש' ,עיין מיכה ו' ,י ובפירוש רש"י שם .והשווה חילופי
ִּ
9
ישי (דה"א ב' ,יב–יג).
השמות י ִָּשי– ִּא ַ
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