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האישה התקועית /( 1) ד"י רקפ

הא.  ה ִאשָּׁ מָּׁ  ֲחכָּׁ

דוד כבר ניחם על מות אמנון, ראינו כי סוף הפרק הקודם ב

דוד מוצא את עצמו  אבשלום.בנו אל צאה ונפשו יועתה 

 .אבשלוםלמצד אחד, הוא מתגעגע מאוד במצוקה נפשית. 

 אבשלום, שרצח אתיכול להחזיר את אין הוא מצד שני, 

 אבשלוםהיו ל. אמנם כאילו לא קרה דבר אמנון בדם קר,

שאנס את אחותו ולא נשא  סיבות טובות לכעוס על אמנון,

 הלתת לגיטימציאי אפשר אך מכל מקום, כלפיה, באחריות 

 בחשבון שאבשלום לא הרג אתלהביא יש עם זה, לרצח. 

 1אמנון במו ידיו, אלא ציווה את נעריו לעשות זאת.

אב, המגלה גם כאן נאמנות למצבו של דוד ער שר הצבא יו

 מיוחדת לדוד:

ן יֹוָאב ַויֵַּדע( א) י ְצֻרָיה בֶּ ב כִּ ְך לֵּ לֶּ  :ַאְבָשלֹום ַעל ַהמֶּ

משל 'להביא בפני דוד  – לנקוט בדרך מיוחדתמחליט יואב 

 עליו לעשות:מה מחיש יש 2,שיפוטי'

ְשַלח( ב) ַקח ְתקֹוָעה יֹוָאב ַויִּ ָשם ַויִּ ָשה מִּ  ֲחָכָמה אִּ

ר יהָ  ַוֹיאמֶּ לֶּ י אֵּ ְתַאְבלִּ י ָנא הִּ ְבשִּ י ָנא ְולִּ ְגדֵּ ל בִּ בֶּ  ְוַאל אֵּ

י ן ָתסּוכִּ מֶּ ית שֶּ ָשה ְוָהיִּ ים זֶּה ְכאִּ ים ָימִּ ת ַרבִּ לֶּ ְתַאבֶּ  ַעל מִּ

ת ל ּוָבאת( ג) :מֵּ ְך אֶּ לֶּ ַבְרתְ  ַהמֶּ ָליו ְודִּ ם ַהזֶּה ַכָדָבר אֵּ  ַוָישֶּ

ת יֹוָאב ים אֶּ יהָ  ַהְדָברִּ  :ְבפִּ

שיואב שם את הדברים בפי האישה, מכל מקום הוא אף 

ָשה"ומביא טורח  שם את שיואב לא ". מסתבר ֲחָכָמה אִּ

את הרעיון לה הסביר מילה במילה, אלא רק הדברים בפיה 

ה את הדברים לפני דוד באופן בחכמתה פרסוהיא הכללי, 

 3כפי שהתברר לבסוף, מוצלח ביותר.שאכן היה, 

 ה סיפור קשה:האישה באה אל דוד ובפי

ר( ד) ָשה ַוֹתאמֶּ ית ָהאִּ ל ַהְתֹקעִּ ְך אֶּ לֶּ ֹפל ַהמֶּ יהָ  ַעל ַותִּ  ַאפֶּ

ְשָתחּו ַאְרָצה ר ַותִּ ָעה ַוֹתאמֶּ ְך הֹושִּ לֶּ ר( ה: )ַהמֶּ  ָלּה ַוֹיאמֶּ

ְך לֶּ ר ָלְך ַמה ַהמֶּ ָשה ֲאָבל ַוֹתאמֶּ י ַאְלָמָנה אִּ  ַוָיָמת ָאנִּ

י ישִּ ְפָחְתָך( ו) :אִּ י ּוְלשִּ ים ְשנֵּ ָנצּו ָבנִּ ם ַויִּ ה ְשנֵּיהֶּ  ַבָשדֶּ

ין יל ְואֵּ ם ַמצִּ ינֵּיהֶּ ָחד ַוַיכוֹ  בֵּ ת ָהאֶּ ָחד אֶּ ת ָהאֶּ  :ֹאתוֹ  ַוָימֶּ

                                                           

, שבשני ועוד בכך דמיון למעשהו של דוד עצמו בפרשת אוריה החתי.יש  1

נאמר אוריה  ברצחלשכרו: ואת הנרצח להשקות ציווה המשלח המקרים 

קְ " הּוַויִּ ד ַוֹיאַכל ְלָפָניו ַויְֵּשְת ַוְיַשְכרֵּ  נאמראמנון ברצח ו " )י"א, יג(;ָרא לֹו ָדוִּ

י " ן ְוָאַמְרתִּ ב ַאְמנֹון ַבַייִּ ת ְנָעָריו לֵּאֹמר ְראּו ָנא ְכטֹוב לֵּ ַוְיַצו ַאְבָשלֹום אֶּ

ם ֹאתוֹ  תֶּ ת ַאְמנֹון ַוֲהמִּ יכֶּם ַהכּו אֶּ גם דוד היו בשי"ד, כח(. ייתכן אפוא " )ֲאלֵּ

הרג את אמנון מתוך סערת נפשו, ממש רגשות חמלה כלפי אבשלום, ש

 נדחק למעשה דומה.עצמו כשם שהוא 

בשני מקומות עוד וכאן  על השימוש ב'משל שיפוטי' ועל הצורך בו 2

 .(42)שיעור בשיעור על משל כבשת הרש במקרא עמדנו בהרחבה אחרים 

בשל יה שאישה מעוררת תהאמפ דווקא. מלבדאישה לא בכדי לקח יואב  3

לפרוט על רגשות יותר מגברים. מסוגלות מצבה התלותי, נשים עצם 

שהצליחו, בתבונתן  אחרותשתי נשים עוד בספר שמואל מצינו , ואכן

 (לספר שמ"א 24ראה שיעור אביגיל ) :למנוע שפיכות דמיםוברגישותן, 

 )להלן פרק כ'(.והאישה החכמה מאבל מעכה 

נֵּה( ז) ְשָפָחה ָכל ָקָמה ְוהִּ ָך ַעל ַהמִּ ְפָחתֶּ י ַוֹיאְמרּו שִּ  ְתנִּ

ת ה אֶּ יו ַמכֵּ הּו ָאחִּ תֵּ ש ּוְנמִּ יו ְבנֶּפֶּ ר ָאחִּ  ָהָרג ֲאשֶּ

יָדהְונַ  ת ַגם ְשמִּ ש אֶּ בּו ַהיֹורֵּ ת ְוכִּ י אֶּ ר ַגַחְלתִּ  ֲאשֶּ

ְשָאָרה י נִּ ְלתִּ ים ְלבִּ י שִּ ישִּ ם ְלאִּ ית שֵּ רִּ י ַעל ּוְשאֵּ  ְפנֵּ

 :ָהֲאָדָמה

 ת חכמתה:מבטאים אאכן דבריה של האישה התקועית 

ָנצּו" :הריגההיא אינה מתארת רצח מתוכנן, כי אם  א.  ַויִּ

ם הַבשָ  ְשנֵּיהֶּ ין דֶּ יל ְואֵּ ם ַמצִּ ינֵּיהֶּ ָחד ַוַיכוֹ  בֵּ ת ָהאֶּ ָחד אֶּ  ָהאֶּ

ת  לות.שיש מקום לנסיבות מקמכאן  –" ֹאתוֹ  ַוָימֶּ

יו קרוביה: "דרישת האישה מצטטת את  ב. ה ָאחִּ ת ַמכֵּ י אֶּ ְתנִּ

ת  יָדה ַגם אֶּ ר ָהָרג ְוַנְשמִּ יו ֲאשֶּ ש ָאחִּ הּו ְבנֶּפֶּ תֵּ ". ַהּיֹוֵרׁשּוְנמִּ

הירושה מעורר תחושה שהאישה האומללה זכור נושא אִּ 

ם בהריגת האח ימוקפת קרובים תאבי בצע, שחפצ

על מנת שיוכלו הם כי אם מרדיפת צדק, לא ההורג 

 גם בנו השני.יומת לאחר ש לרשת את המת

נובעת גם מדאגה לשמו של אומרת כי בקשתה האישה  ג.

ְשָאָרה בעלה המת: " ר נִּ י ֲאשֶּ ת ַגַחְלתִּ בּו אֶּ יםְוכִּ י שִּ ְלתִּ  ְלבִּ

ם י שֵּ ישִּ י ָהֲאָדָמה 4ְלאִּ ית ַעל ְפנֵּ רִּ בזה היא גם ". ּוְשאֵּ

את עצמה כמי שמה היא שכן אמפתיה, בשומע מעוררת 

 .לשמו של בעלהאלא שאיננה דואגת לעצמה, 

יוצרת זיקה שבדרך הדברים מעניין במיוחד ניסוח  ד.

 לפרשת קין והבל:

ח בידי אחיו רצח של אואר שני הסיפורים מתב .1

 היחיד.

 שני מעשי הרצח מתוארים בלשון דומה: .4

ְהיֹוָתם  י בִּ ֶדהַוְיהִּ יו ַוַיַהְרגֵּהּו ַבשָּׂ ל ָאחִּ בֶּ ל הֶּ ן אֶּ   ַוָיָקם ַקיִּ

 ;)בראשית ד', ח( 

ם  ָנצּו ְשנֵּיהֶּ ֶדהַויִּ ת  ...ַבשָּׂ ָחד ַוָימֶּ ת ָהאֶּ ָחד אֶּ ַוַיכֹו ָהאֶּ

 .)שמ"ב י"ד, ו( ֹאתוֹ 

חשיבות ככל הנראה, האישה התקועית אין, בסיפור  

ההמקרה "להיות  צוין הדבר ש ומסתבר, דווקא "ַבָשדֶּ

 ליצור את הזיקה לסיפור קין והבל.על מנת 

בקשה תוך הביטוי זהה במופיע שני הסיפורים ב .3

 לחוס על הרוצח:

ל  ן אֶּ ר ַקיִּ ְנֹשאה' ַוֹיאמֶּ י מִּ י. ָגדֹול ֲעֹונִּ ן גֵַּרְשָת ֹאתִּ  הֵּ

הַהיֹום מֵּ  מָּׂ ֲאדָּׂ ֵני הָּׂ  ;יד(–)בראשית ד', יג ַעל פְּ

                                                           

נחשב  בניםבלא מת מי ששמתבטאת התפיסה ם במקרא במקומות רבי 4

ְוֹלא בפרשת הייבום, שעניינה "הוא מרכזי לכך הביטוי השמו. נמחה שכמי 

ל ְשָראֵּ יִּ ה ְשמֹו מִּ ָמחֶּ יר : "וראה גם " )דברים כ"ה, ו(.יִּ ן ַבֲעבּור ַהְזכִּ י בֵּ ין לִּ אֵּ

י י ּובְ " )שמ"ב י"ח, יח(; "ְשמִּ יתִּ ם ְבבֵּ י ָלהֶּ ים ְוָנַתתִּ ָבנִּ ם טֹוב מִּ חֹוֹמַתי ָיד ָושֵּ

ת ָכרֵּ ר ֹלא יִּ ן לֹו ֲאשֶּ תֶּ ם עֹוָלם אֶּ ָבנֹות שֵּ  .; ועוד" )ישעיהו נ"ו, ה(ּומִּ
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ים י שִּ ְלתִּ ְשָאָרה ְלבִּ ר נִּ י ֲאשֶּ ת ַגַחְלתִּ בּו אֶּ ם ְוכִּ י שֵּ ישִּ  ְלאִּ

ית  רִּ הּוְשאֵּ מָּׂ ֲאדָּׂ ֵני הָּׂ  .)שמ"ב י"ד, ז( ַעל פְּ

אמצעי זה ה האישה זיקה זו? נראה שגם דוע יצרמ 

האלמנה'. 'ת שייעודו לשכנע את דוד לפסוק לטוב רטורי

רצח הראשון בהיסטוריה ב –הריגת הבל בסוף סוף, גם 

גם הקב"ה הנה כי כן,  !לא נגזר דינו של הרוצח למוות –

את דינו של הרוצח תמיד חורץ אינו בכבודו ובעצמו 

אבדן המשך  :למוות, כנראה מתוך התחשבות בנסיבות

אבדן  –הקיום של המשפחה, ובמקרה של קין והבל 

 כולה. המשך האנושות

 ,גם לנמשלנוגעת רמיזה לסיפור קין והבל הושמא  

כשם שעונשו של קין היה גלות  :שעתיד להופיע בהמשך

ץ" – ְהיֶּה ָבָארֶּ גם כאן די כך  – )בראשית ד', יב(" ָנע ָוָנד תִּ

בגשור זה כבר מרצה אותו אבשלום שבעונש גלות, 

 .)י"ג, לח(שלוש שנים 

 ב. המשפט

 ישה תשובה נחרצת:דוד אינו ממהר להשיב לא

ר( ח) ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ ל ַהמֶּ ָשה אֶּ י ָהאִּ ְך ְלכִּ יתֵּ י ְלבֵּ ה ַוֲאנִּ  ֲאַצּוֶּ

ְך  :ָעָליִּ

 בהבטחהלהסתפק איננה נאותה חכמה ה האישהאך 

 :דבר מההיא מוסיפה ועל כן  ,מעורפלת זו

ר( ט) ָשה ַוֹתאמֶּ ית ָהאִּ ל ַהְתקֹועִּ ְך אֶּ לֶּ י ָעַלי ַהמֶּ  ֲאֹדנִּ

ְך לֶּ עָ  ַהמֶּ ית ְוַעל ֹוןהֶּ י בֵּ ְך ָאבִּ לֶּ ְסאוֹ  ְוַהמֶּ י ְוכִּ  :ָנקִּ

כי ה דומאך  5,דבריהבהבנת הציעו הצעות שונות המפרשים 

. הריגת הרוצח-: איטיב העוון שהיא מכוונת אליוברור מה 

את האחריות המוטלת על מספר התורה מדגישה פעמים 

אינו דמו של הנרצח כי העם ועל הארץ להרוג רוצחים, 

ה כל עוד הרוצח חופשי. כך מפורש בפרשת נבלע באדמ

ְקחּו ְוֹלא" :מסעי ר תִּ ש ֹכפֶּ חַ  ְלנֶּפֶּ ר ֹרצֵּ י ָלמּות ָרָשע הּוא ֲאשֶּ  כִּ

יפּו ְוֹלא... יּוָמת מֹות ת ַתֲחנִּ ץ אֶּ ר ָהָארֶּ ם ֲאשֶּ י ָבּה ַאתֶּ  ַהָדם כִּ

יף הּוא ת ַיֲחנִּ ץ אֶּ ץ ָהָארֶּ ר ַלָדם ְיֻכַפר ֹלא ְוָלָארֶּ י ָבּה ְךֻשפַ  ֲאשֶּ  כִּ

ם כך מדגישה האישה לפי. לג(–)במדבר ל"ה, לא" ֹשְפכוֹ  ְבַדם אִּ

דם לא יישפך את העוון שעליה מקבלת התקועית, שהיא 

חשש שכרבקה ליעקב מה שאמרה עין הרי זה מו; הרוצח

ְלָלְתָך ָעַלי" –לרמות את אביו  י קִּ  .)בראשית כ"ז, יג(" ְבנִּ

 :מעט יותר משפט מפורשדברים אלו מביאים את דוד לומר 

ר( י) ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ְך ַהְמַדבֵּ ַליִּ אתוֹ  אֵּ ַלי ַוֲהבֵּ יף ְוֹלא אֵּ  ֹיסִּ

 :ָבְך ָלַגַעת עֹוד

כהתחמקות. כיצד תוכל האישה תשובה זו נראית גם אלא ש

האלמנה להביא אל דוד את המתנכלים לה? ומה תעשה אם 

 ל דוד:היא מוסיפה ללחוץ עעל כן בבנה? בינתיים יפגעו 

                                                           

כבודו של המלך, אך משום בגוף ראשון האישה דיברה  ,לדעת רש"י ורד"ק 5

יהיה בודדה, והיא תישאר יומת בנה אם רוצה לומר:  ,אליובאמת כוונתה 

מסביר שהיא ומבאר את הכתוב כפשוטו, רלב"ג, לעומתם,  על דוד.העוון 

 .דיברה שקראם את העוון מקבלת עליה 

ר( יא) ְזָכר ַוֹתאמֶּ ְך ָנא יִּ לֶּ ת ַהמֶּ יָך-א  ' ה אֶּ ַהְרַבת ֹלהֶּ  6מֵּ

ל ת ַהָדם ֹגאֵּ ידּו ְוֹלא ְלַשחֵּ ת ַיְשמִּ י אֶּ  ...ְבנִּ

 רור:יבבמתחייב ו נכנעכבר כעת דוד 

ר... ם' ה ַחי ַוֹיאמֶּ ֹפל אִּ ַשֲעַרת יִּ ְך מִּ  7:ָאְרָצה ְבנֵּ

דוד נכנע , ודם, כמו בפרק הקגם כאןשהדבר מעניין 

 חולשתו.נוסף לביטוי זהו ללחצים חוזרים ונשנים, ו

וכעת כשרה מקום, האישה החכמה השיגה את שלה, מכל 

 לעבור מן המשל אל הנמשל:השעה 

ר( יב) ָשה ַוֹתאמֶּ ר ָהאִּ ְפָחְתָך ָנא ְתַדבֶּ ל שִּ י אֶּ ְך ֲאֹדנִּ לֶּ  ַהמֶּ

ר ָדָבר י ַוֹיאמֶּ רִּ  :ַדבֵּ

 ג. הנמשל

ה ניסחה האישה את כהפתעה. עד באה זה בשלב אלא ש

נמשל, לכשהיא עוברת , עתה אבלדבריה בחכמה וברהיטות. 

 דבריה הופכים לפתע מעורפלים ומבולבלים:

ר( יג) ָשה ַוֹתאמֶּ  ַעם ַעל ָכֹזאת ָחַשְבָתה ְוָלָמה ָהאִּ

ים-א   ר ֹלהִּ ַדבֵּ ְך ּומִּ לֶּ ה ַהָדָבר ַהמֶּ ם ַהזֶּ י ְכָאשֵּ ְלתִּ יבהָ  ְלבִּ  שִּ

ְך לֶּ ת ַהמֶּ ְדחוֹ  אֶּ י( יד) :נִּ ם ָנמּות מֹות כִּ ים ְוַכַמיִּ ָגרִּ  ַהנִּ

ר ַאְרָצה פּו ֹלא ֲאשֶּ ָשא ְוֹלא יֵָּאסֵּ ים-א   יִּ ש ֹלהִּ  ְוָחַשב נֶּפֶּ

י ַמֲחָשבֹות ְלתִּ ַדח ְלבִּ נּו יִּ מֶּ ָדח מִּ ר ְוַעָתה( טו) :נִּ  ֲאשֶּ

י ר ָבאתִּ ל ְלַדבֵּ ְך אֶּ לֶּ י ַהמֶּ ת ֲאֹדנִּ ה ַהָדָבר אֶּ י ַהזֶּ י כִּ  יְֵּרֻאנִּ

ר ָהָעם ְפָחְתָך ַוֹתאמֶּ ל ָנא ֲאַדְבָרה שִּ ְך אֶּ לֶּ  אּוַלי ַהמֶּ

ה ְך ַיֲעשֶּ לֶּ ת ַהמֶּ י( טז) :ֲאָמתוֹ  ְדַבר אֶּ ְשַמע כִּ לְֶּך יִּ  ַהמֶּ

יל ת ְלַהצִּ ַכף ֲאָמתוֹ  אֶּ יש מִּ יד ָהאִּ י ְלַהְשמִּ ת ֹאתִּ י ְואֶּ  ְבנִּ

ַנֲחַלת ַיַחד ר( יז) :יםֹלהִּ -א   מִּ ְפָחְתָך ַוֹתאמֶּ ְהיֶּה שִּ  ָנא יִּ

י ְדַבר ְך ֲאֹדנִּ לֶּ ְמנּוָחה ַהמֶּ י לִּ ים-ָהא   ְכַמְלַאְך כִּ ן ֹלהִּ  כֵּ

י ְך ֲאֹדנִּ לֶּ ְשֹמעַ  ַהמֶּ יָך-א  ' ַוה ְוָהָרע ַהּטֹוב לִּ י ֹלהֶּ ָמְך ְיהִּ  :עִּ

עברה אכן כבר האם היא שלפנינו בקטע הבעיה המרכזית 

משל. מן הפסוק בעדיין היא א שמלנמשל, או האישה 

יג( מתקבל הרושם שהיא כבר עוברת לנמשל, פס' הראשון )

מנוגד  זה עתה פסק להשואומרת לדוד במפורש שהפסק 

משיב אליו את בנו הנידח. אין הוא הרי , ששלו להתנהגותו

להיגדים פילוסופיים תמוהים עוברת האישה אך משם 

רת למשל )פס' טז(. למדיי )פס' יד(, ולבסוף נראה שהיא חוז

 מה טיבו של נאום מוזר זה?ובכן, 

 כי (לספר שמ"ב 11ושיעור א לספר שמ" 41שיעור ראה )בעבר ראינו כבר 

 :ו של הדוברת התרגשותלהבעאמצעי היא  הברור-לאלשון 

. יכה'לא 'ערבבפועל, כאמירתם ם את הדבריהמקרא מביא 

 . כשהגיעהשלפנינודומה שכך יש להבין גם את הנאום 

קשה שהוא  –האישה התקועית לחלק המרכזי של תפקידה 

לומר למעשה לדוד, כנתן עליה הרבה יותר מן הראשון, ובו 

                                                           

שגואל , דהיינו 'להרבות'מלשון ביארוה מילה קשה למדיי. המפרשים ה 6

 ועדיין הלשון קשה.הדם לא ירבה לשחת ולהשמיד. 

סיפורה של בין שדמיון על הדוד עמד כבר שלו מודע ה-שבתתאפשר  7

ם, והבטחתו "בביתורחש תהמה שהתקועית ובין האישה  ֹפל אִּ  ִמַשֲעַרת יִּ

ֵנְך  ...(כו–כהלהלן פס' )ראה  ושערואבשלום  –" רומזת לנמשל ָאְרָצה בְּ
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כוחותיה. משום שוב לא עמדו לה  –שעתו, "אתה האיש!" ב

נוצר נאום שקשה מאוד , ובדבריהכך הלכה והסתבכה 

 8להבינו כרצף אחד.

שה ין דברי האיעל הפער הגדול שבעמד, כנראה, דוד 

השערה  העלהולאחר מכן, שבמשל ובין דבריה התקועית 

 :תמחושב

ר( יט) ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ ָתְך יֹוָאב ֲהַיד :ַהמֶּ  ?ֹזאת ְבָכל אִּ

התאוששה מן ההתרגשות הגדולה, טרם האישה אבל 

 :'מתפתלת'ן', היא שבה וה'בפשטות  להשיבבמקום ו

ָשה ַוַתַען... ר ָהאִּ י ַוֹתאמֶּ ְך יֲאֹדנִּ  ַנְפְשָך חֵּ לֶּ ם ַהמֶּ ש אִּ  9אִּ

ין מִּ יל ְלהֵּ ֹכל ּוְלַהְשמִּ ר מִּ ר ֲאשֶּ בֶּ י דִּ ְך ֲאֹדנִּ לֶּ י ַהמֶּ  ַעְבְדָך כִּ

י הּוא יֹוָאב ָּונִּ י ָשם ְוהּוא צִּ ְפָחְתָך ְבפִּ ת שִּ ים ָכל אֵּ  ַהְדָברִּ

ה לֶּ ב ְלַבֲעבּור( כ) :ָהאֵּ ת ַסבֵּ י אֶּ  ַעְבְדָך ָעָשה ַהָדָבר ְפנֵּ

ת יֹוָאב י ַהזֶּה ָדָברהַ  אֶּ  ַמְלַאְך ְכָחְכַמת ָחָכם ַואֹדנִּ

ים-ָהא   ת ָלַדַעת ֹלהִּ ר ָכל אֶּ ץ ֲאשֶּ  :ָבָארֶּ

משתכנע לקבל את עצת יואב, והוא מצווה דוד בשלב זה 

 עליו להחזיר את אבשלום:

ר( כא) ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ ל ַהמֶּ נֵּה יֹוָאב אֶּ י ָנא הִּ יתִּ ת ָעשִּ  ַהָדָבר אֶּ

ְך ַהזֶּה ב ְולֵּ ת ָהשֵּ ת ַהַנַער אֶּ ֹפל( כב) :ַאְבָשלֹום אֶּ  ַויִּ

ל יֹוָאב ְשַתחּו ַאְרָצה ָפָניו אֶּ ְך ַויִּ ת ַוְיָברֶּ ְך אֶּ לֶּ ר ַהמֶּ  ַוֹיאמֶּ

י ַעְבְדָך ָיַדע ַהיֹום יֹוָאב י כִּ ן ָמָצאתִּ יָך חֵּ ינֶּ י ְבעֵּ  ֲאֹדנִּ

ְך לֶּ ר ַהמֶּ ְך ָעָשה ֲאשֶּ לֶּ ת ַהמֶּ ָך ְדַבר אֶּ  ָקםַויָ ( כג) :ַעְבדֶּ

ְך יֹוָאב א ְגשּוָרה ַויֵּלֶּ ת ַוָיבֵּ ם ַאְבָשלֹום אֶּ  :ְירּוָשָלִּ

האם צדק דוד בהחלטתו? האם משל האישה התקועית 

להוביל להכרעה מקבילה גם רים אמואכן  ו של דודומשפט

י נשיש שהתשובה ברורה. דומה אבשלום? בדינו של 

 :נמשלבין הקין והבל( ו סיפורובין המשל )ניכרים  יםהבדל

ללא משענת שנשארה מצבה של האלמנה האומללה,  א.

מצבו של דוד, מות בעלה ובנה, אינו דומה כלל וכלל לב

 ואין לו חששות כלכליים.שיש לו משפחה ענפה 

ם הריגה בלא כוונה מראש: "מספר על משל ה ב. ָנצּו ְשנֵּיהֶּ ַויִּ

ָחד  ם ַוַיכֹו ָהאֶּ ינֵּיהֶּ יל בֵּ ין ַמצִּ ה ְואֵּ ת ַבָשדֶּ ָחד ַוָימֶּ ת ָהאֶּ אֶּ

 היטב בידי אבשלום.תוכננה הריגת אמנון , ואילו "ֹאתוֹ 

סכים להשיב את אבשלום. מתעלם מן ההבדלים, ומדוד 

 במאבק הגדוללהכריע אפוא האישה התקועית סייעה לו 

בין לבין רגשותיו האישיים המאבק  בו:היה נתון ש

ן מ בולרדת  'לדוד 'סולםנתן תו המוסרית. המשל ומחויב

אלא . מאז בריחתו של אבשלוםליו נקלע אש 'העץ המוסרי'

. כמו במציאות אחיזה של ממשלה הייתה הצדקה זו, לא ש

                                                           

כל אחד מן רבו הפירושים על  .לא ירדנו כאן לביאור הפסוקיםלפיכך גם  8

פירוש אחד המיישב את כל  אך אין ,ההיגדים הקשים שבדברי האישה

פירוש  ; ולפי דברינו, גם אין אמור להיותשיים דבר דבור על אופניוהק

 .שכזה

ש" במובן  9 והשווה חילופי  .י שםרש"ובפירוש עיין מיכה ו', י , 'יש'"אִּ

ָשיהשמות  יַשי–יִּ  יג(.–ב', יב )דה"א אִּ

הוא ש ,בפרשיות הקודמות, גם כאן בחר דוד בחירה מוטעית

 מחיר כבד.עליה עתיד לשלם 
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 כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון ולרב אמנון בזק, תש"ע
 עורך: בעז קלוש
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