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2.5.5 

56a ( חטא דוד האומר כל יונת� רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר )�56b (סיו� הפרק ) 

 

�יל ְ�ָרָכו ְלָכל ָדִוד ַוְיִהי .1ִ�  יד, יח א"שמו :ִע!וֹ  ה'וַ  ַמְ

  ט, יב ב"שמו :ַע!ֹו�ַע!ֹו�ַע!ֹו�ַע!ֹו�    ְ(ֵניְ(ֵניְ(ֵניְ(ֵני    ְ(ֶחֶרבְ(ֶחֶרבְ(ֶחֶרבְ(ֶחֶרב    ָהַרְג.ָ ָהַרְג.ָ ָהַרְג.ָ ָהַרְג.ָ     ְוֹאתוֹ ְוֹאתוֹ ְוֹאתוֹ ְוֹאתוֹ  ְלִא2ָהְלִא2ָהְלִא2ָהְלִא2ָה    01ְ01ְ01ְ01ְ    ָלַקְח.ָ ָלַקְח.ָ ָלַקְח.ָ ָלַקְח.ָ     ִאְ/.וֹ ִאְ/.וֹ ִאְ/.וֹ ִאְ/.וֹ     ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ַבֶחֶרבַבֶחֶרבַבֶחֶרבַבֶחֶרב    ִהִ�יתָ ִהִ�יתָ ִהִ�יתָ ִהִ�יתָ     ַהִחִ.יַהִחִ.יַהִחִ.יַהִחִ.י    א'ִרָ-הא'ִרָ-הא'ִרָ-הא'ִרָ-ה    ֵאתֵאתֵאתֵאת ְ(ֵעיַני ָהַרע ַלֲע�ֹותַלֲע�ֹותַלֲע�ֹותַלֲע�ֹות ה' ְ�ַבר ֶאת ָ(ִזיתָ  ַמ�'עַ  .2

ָ(ָת�    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ְלָ/לֹו� ִ.ְפֹקד 8ֶחי0 ְוֶאת ָה7ֶל6 ְלַ�ר ָ.ִביא ָהֵא1ֶה ֶהָחָלב ֲחִריֵצי ֲעֶ�ֶרת ְוֵאת .3 ָ(ָת�ֲער9 ָ(ָת�ֲער9 ָ(ָת�ֲער9   יח, יז א"שמו :ִ.ָ:חִ.ָ:חִ.ָ:חִ.ָ:ח    ֲער9

�ֹות ֹיְ/ִבי� ִויה'ָדה ְוִיְ�ָרֵאל ָה7רֹו� ָ�ִוד ֶאל א'ִרָ-ה ַוֹ-אֶמר .4  ְוִלְ/ַ�ב ְוִלְ/.ֹות ֶלֱאֹכל ֵ(יִתי ֶאל 7בֹוא ַוֲאִני ֹחִני� ַהָ<ֶדה ְ=ֵני ַעל ֲאֹדִניֲאֹדִניֲאֹדִניֲאֹדִני    ְוַעְבֵדיְוַעְבֵדיְוַעְבֵדיְוַעְבֵדי יֹו7ביֹו7ביֹו7ביֹו7ב    ַואֹדִניַואֹדִניַואֹדִניַואֹדִני ַ(>9
  יא, יא ב"שמו :ַהֶ@ה ַהָ�ָבר ֶאת ֶאֱעֶ�ה ִא� ַנְפֶ/0 ְוֵחי ַחֶ-0 ִאְ/ִ.י ִע�

  ה, טו א"מל :ַהִחִ.יַהִחִ.יַהִחִ.יַהִחִ.י    א'ִרָ-הא'ִרָ-הא'ִרָ-הא'ִרָ-ה    ִ(ְדַברִ(ְדַברִ(ְדַברִ(ְדַבר    ַרקַרקַרקַרק ַחָ-יו ְיֵמי ֹ�ל ִצָ'ה' ֲאֶ/ר ִמֹ�ל ָסר ְוBא ה' ְ(ֵעיֵני ַהָ-ָ/ר ֶאת ָדִוד ָעָ�ה ֲאֶ/ר .5

  ד, ט ב"שמו :ְדָבר ְ(לוֹ  ַעִ!יֵאל ֶ(� ָמִכיר ֵ(ית ה'א ִהEֵה ַהֶ!ֶלD ֶאל ִציָבא ַוֹ-אֶמר ה'א ֵאיֹפה ַהֶ!ֶלD לוֹ  ַוֹ-אֶמר .6

  ה, ט ב"שמו :ְדָבר ִמ1וֹ  ַעִ!יֵאל ֶ(� ָמִכיר ִמֵ(ית ַוִ-ָ:ֵחה' ָ�ִוד ַהֶ!ֶלD ַוִ-ְ/ַלח .7

� יֹוֵ/ב ִהEֵה ַהֶ!ֶלD ֶאל ִציָבא ַוֹ-אֶמר ֲאֹדֶני0 ֶ(� ְוַאֵ-ה ַהֶ!ֶלD ַוֹ-אֶמר .8   ג, טז ב"שמו :7ִבי ַמְמְלכ'ת ֵאת ִיְ�ָרֵאל ֵ(ית ִלי ָיִ/יב' ַה-ֹו� 7ַמר ִ�י ִ(יר'ָ/ַלִ

  ד, טז ב"שמו :ַהֶ!ֶלD ֲאֹדִני ְ(ֵעיֶני0 ֵח� ֶאְמָצא ִהְ/ַ.ֲחֵויִתי ִציָבא ַוֹ-אֶמר ֹבֶ/תֹבֶ/תֹבֶ/תֹבֶ/ת    ִלְמִפיִלְמִפיִלְמִפיִלְמִפי    ֲאֶ/רֲאֶ/רֲאֶ/רֲאֶ/ר    ֹ�לֹ�לֹ�לֹ�ל    ְל0ְל0ְל0ְל0    ִהEֵהִהEֵהִהEֵהִהEֵה ְלִצָבא ַהֶ!ֶלD ַוֹ-אֶמר .9

) כו( :ְבָ/לֹו� ָ(א ֲאֶ/ר ַה-ֹו� ַעד ַהֶ!ֶלD ֶלֶכת ַה-ֹו� ְלִמ� ִכֵ(ס Bא ְ(ָגָדיו ְוֶאת ְ�ָפמוֹ  ָעָ�ה ְוBא ַרְגָליו ָעָ�ה ְוBא ַהֶ!ֶלD ִלְקַראת ָיַרד ָ/א'ל ֶ(� 'ְמִפֹבֶ/ת) כה( .10
� ָבא ִ�י ַוְיִהי  ַהֲחמֹור 1ִי ֶאְחְ(ָ/ה ַעְבְ�0 7ַמר ִ�י ִרָ!ִני ַעְבִ�י ַהֶ!ֶלD ֲאֹדִני ַוֹ-אַמר) כז( :ְמִפיֹבֶ/ת ִעִ!י ָהַלְכ.ָ  Bא ָלָ!ה ַהֶ!ֶלD לוֹ  ַוֹ-אֶמר ַהֶ!ֶלD ִלְקַראת ְיר'ָ/ַלִ

�ל ָהָיה Bא ִ�י) כט( :ְ(ֵעיֶני0 ַהMֹוב ַוֲעֵ�ה ָהֱאBִהי� ְ�ַמְלַאD ַהֶ!ֶלD ַואֹדִני ַהֶ!ֶלD ֲאֹדִני ֶאל ְ(ַעְבְ�0 ַוְיַרLֵל) כח( :0ַעְב�ֶ  ִפֵ>חַ  ִ�י ַהֶ!ֶלD ֶאת ְוֵאֵלD ָעֶליהָ  ְוֶאְרַ�בָ 
ְלָחֶנ0 ְ(ֹאְכֵלי ַעְבְ�0 ֶאת ַוָ.ֶ/ת ַהֶ!ֶלD ַלאֹדִני ָמֶות 8ְנֵ/י ִא� ִ�י 7ִבי ֵ(ית  עֹוד ְ.ַדֵ(ר ָלָ!ה ַהֶ!ֶלD לוֹ  ַוֹ-אֶמר) ל(: ַהֶ!ֶלD ֶאל עֹוד ְוִלְזֹעק ְצָדָקה עֹוד ִלי ֶ-/ 'ַמה /9

  יט ב"שמו :ֵ(יתוֹ  ֶאל ְ(ָ/לֹו� ַהֶ!ֶלD ֲאֹדִני ָ(א ֲאֶ/ר 8ֲחֵרי ִיָ:ח ַהֹ�ל ֶאת �Lַ ַהֶ!ֶלD ֶאל ְמִפיֹבֶ/ת ַוֹ-אֶמר) לא( :ַהָ<ֶדה ֶאת ַ.ְחְלק' ְוִציָבא ַאָ.ה 7ַמְרִ.י ְ�ָבֶרי0

  לד, ח א"דהי: ִמיָכה ֶאת הֹוִליד ַ(ַעל 'ְמִריב ָ(ַעל ְמִריבְמִריבְמִריבְמִריב    ְיהֹוָנָת�ְיהֹוָנָת�ְיהֹוָנָת�ְיהֹוָנָת�    'ֶב�'ֶב�'ֶב�'ֶב� .11

  ה, טו א"שמו :ַ(Eַָחל ַוָ-ֶרבַוָ-ֶרבַוָ-ֶרבַוָ-ֶרב ֲעָמֵלק ִעיר ַעד ָ/א'ל ַוָ-ֹבא .12

  ד, יא א"מל :7ִביו7ִביו7ִביו7ִביו    ָ�ִוידָ�ִוידָ�ִוידָ�ִויד    ִ�ְלַבבִ�ְלַבבִ�ְלַבבִ�ְלַבב ֱאBָהיו ה' ִע� ָ/ֵל� ְלָבבוֹ  ָהָיה ְוBא ֲאֵחִרי� ֱאBִהי� 8ֲחֵרי ְלָבבוֹ  ֶאת ִהM' ָנָ/יו ְ/Bֹמה ִזְקַנת ְלֵעת ַוְיִהי .13

N ִלְכמֹו/ ָ(ָמה ְ/Bֹמהְ/Bֹמהְ/Bֹמהְ/Bֹמה    ִיְבֶנהִיְבֶנהִיְבֶנהִיְבֶנה    7ז7ז7ז7ז .14 � ְ=ֵני ַעל ֲאֶ/ר ָ(ָהר מֹו7ב ִ/:9 N 'ְלֹמֶלD ְיר'ָ/ָלִ   ז, יא א"מל :ַע!ֹו� ְ(ֵני ִ/:9

עַ     ִיְבֶנהִיְבֶנהִיְבֶנהִיְבֶנה    7ז7ז7ז7ז .15 עַ ְיהֹו/9 עַ ְיהֹו/9 עַ ְיהֹו/9   ל, ח יהושע :ֵעיָבל ְ(ַהר ִיְ�ָרֵאל ֱאBֵהי ה'לַ  ִמְזֵ(חַ  ְיהֹו/9

� ְ=ֵני ַעל ֲאֶ/ר ַהָ(מֹותַהָ(מֹותַהָ(מֹותַהָ(מֹות    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת .16 N ְלַעְ/ֹ.ֶרת ִיְ�ָרֵאל ֶמֶלB/ְ Dֹמה ָ(ָנה ֲאֶ/ר ַהַ!ְ/ִחית ְלַהר ִמיִמי� ֲאֶ/ר ְיר'ָ/ַלִ N ְוִלְכמֹו/ ִציֹדִני� ִ/:9  'ְלִמְלֹ�� מֹו7ב ִ/:9
  יג, כג ב"מל :ַהֶ!ֶלDַהֶ!ֶלDַהֶ!ֶלDַהֶ!ֶלD    ִטֵ!אִטֵ!אִטֵ!אִטֵ!א ַע!ֹו� ְ(ֵני .ֹוֲעַבת

17. �  ו, יא א"מל: 7ִביו ְ�ָדִוד ה' 8ֲחֵרי ִמ1ֵא ְוBא ה'ה'ה'ה'    ְ(ֵעיֵניְ(ֵעיֵניְ(ֵעיֵניְ(ֵעיֵני    ָהַרעָהַרעָהַרעָהַרע    ְ/Bֹמהְ/Bֹמהְ/Bֹמהְ/Bֹמה    ַוַ-ַע�ַוַ-ַע�ַוַ-ַע�ַוַ-ַע

18. �  ב, כב ב"מל: 'ְ�ֹמאול ָיִמי� ָסר ְוBא 7ִביו ָ�ִוד ֶ�ֶרD ְ(ָכל ַוֵ-ֶלD ה'ה'ה'ה'    ְ(ֵעיֵניְ(ֵעיֵניְ(ֵעיֵניְ(ֵעיֵני    ַהָ-ָ/רַהָ-ָ/רַהָ-ָ/רַהָ-ָ/ר    ַוַ-ַע�ַוַ-ַע�ַוַ-ַע�ַוַ-ַע

  כה, כג ב"מל :ָ�ֹמה' ָק� Bא ְו8ֲחָריו ֹמֶ/ה .ֹוַרת ְ�ֹכל ְמֹאדוֹ  'ְבָכל ַנְפ/וֹ ַנְפ/וֹ ַנְפ/וֹ ַנְפ/וֹ     'ְבָכל'ְבָכל'ְבָכל'ְבָכל    ְלָבבוֹ ְלָבבוֹ ְלָבבוֹ ְלָבבוֹ     ְ(ָכלְ(ָכלְ(ָכלְ(ָכל    ה'ה'ה'ה'    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָ/בָ/בָ/בָ/ב    ֲאֶ/רֲאֶ/רֲאֶ/רֲאֶ/ר    ֶמֶלDֶמֶלDֶמֶלDֶמֶלD    ְלָפָניוְלָפָניוְלָפָניוְלָפָניו    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה    BאBאBאBא    ְוָכֹמה'ְוָכֹמה'ְוָכֹמה'ְוָכֹמה' .19

  
  

I. Continuation of נימחנבר  לאושמ 'ר ’s quoting תנוי 'ר�  with exoneration of various sins in נת"O  

a. ודד : vv. 1-5 

i. Tangent: דוד  believing באיצ ’s slander against בשתיפמ  (vv. 6-12) 

b. שלמה: vv. 13-17 

c. יאשיהו: vv. 18-19 
  

 

 


