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ספר שמואל ב'

פרק ט' – פר' מפיבשת
• פרק ט'
• פרק ט"ז:א-ד
• פרק י"ט:כה-לא
ט:יא
ּומפִ יבֹשֶׁ ת אֹּכֵּ ל עַ ל שֻׁ לְּ חָ נִי
וַ י ֹּאמֶ ר צִ יבָ א ֶאל הַ מֶ לֶ ְך כְּ כֹּל אֲ שֶ ר יְּ צַ וֶ ה אֲ דֹּנִ י הַ מֶ לֶ ְך ֶאת עַ בְּ ּדֹו כֵּ ן ַיעֲשֶ ה עַ בְּ ּדֶ ָך ְ
כְּ ַאחַ ד ִמבְּ נֵּי הַ מֶ לְֶך
רד"ק שם
רש"י שם
ומפִ יבֹּשֶ ת אֹּכֵּ ל עַ ל שֻׁ לְּ חָ נִ י  -אף על פי
ומפִ יבֹּשֶ ת אֹּכֵּ ל עַ ל שֻׁ לְּ חָ נִ י ( -יא) ְּ
(יא) כֵּ ן ַיעֲשֶ ה עַ בְּ ּדֶ ָך ְּ
ומפִ יבֹּשֶ ת שמפיבשת אוכל על שלחני כאחד מבני המלך ולא
ציבא אמר כֵּ ן ַיעֲשֶ ה עַ בְּ ּדֶ ָך ודוד השיב ְּ
יצטרך לכל הדבר הזה אעפ"כ אעשה כמו
אֹּכֵּ ל עַ ל שֻׁ לְּ חָ נִ י
שצויתני לעבוד כל הנחלה למפיבשת ולבניו
משלי ל
(כא) ַתחַ ת שָ לֹוש ָרגְּ זָ ה ֶא ֶרץ וְּ ַתחַ ת ַא ְּרבַ ע ל ֹּא תוכַ ל ְּש ֵּאת:
(כב) ַתחַ ת עֶׁ בֶׁ ד כִ י יִ ְמלֹוְך וְּ נָבָ ל כִ י יִ ְּשבַ ע לָ חֶ ם:
ירש גְ בִ ְר ָתּה :פ
נואה כִ י ִתבָ עֵּ ל וְ ִשפְ חָ ה כִ י ִת ַ
(כג) ַתחַ ת ְּש ָ
משנה אבות ה:טז
כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבה ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולם איזו היא
אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן:
גמ' שבת נו-.נו:
רב אמר :קיבל דוד לשון הרע ....דכתיב וַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך וְּ ַאיֵּה בֶ ן אֲ ֹּדנֶיָך וַי ֹּאמֶ ר צִ יבָ א ֶאל הַ מֶ לְֶך ִהנֵּה יֹושֵּ ב
בִ ירושָ לַ ִם [ כִ י ָאמַ ר הַ יֹום י ִָשיבו לִ י בֵּ ית יִ ְּש ָר ֵּאל ֵּאת מַ ְּמלְּ כות ָאבִ י]( .שמ"ב טז) .ומנא לן דקיבל מיניה -
יתי ֶא ְּמצָ א חֵּ ן בְּ עֵּ ינֶיָך אֲ דֹּנִי
דכתיב וַ י ֹּאמֶ ר הַ מֶ לֶ ְך לְּ צִ בָ א ִהנֵּה לְּ ָך כֹּל אֲ שֶ ר לִ ְּמפִ י בֹּשֶ ת וַ י ֹּאמֶ ר צִ יבָ א ִה ְּש ַתחֲ וֵּ ִ
הַ מֶ לֶ ְך( .שם יט)
אמר רב יהודה אמר רב :בשעה שאמר דוד למפיבשת ַא ָתה וְ צִ יבָ א ַת ְחלְ קּו ֶׁאת הַ שָ דֶׁ ה (שם יט) יצתה בת
קול ואמרה לו :רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה .אמר רב יהודה אמר רב :אילמלי לא קיבל דוד לשון
הרע לא נחלקה מלכות בית דוד ,ולא עבדו ישראל עבודה זרה ,ולא גלינו מארצנו.
ירבעם בן נבט  -מל"א יב:טז
שבע בן בכרי – שמ"ב פרק כ'
ושמֹו שֶ בַ ע בֶ ן בִ כְּ ִרי ִאיש (טז) וַ י ְַּרא כָ ל יִ ְּש ָר ֵּאל כִ י ל ֹּא שָ מַ ע הַ מֶ לֶ ְך אֲ לֵּ יהֶ ם
(א) וְּ שָ ם נִ ְּק ָרא ִאיש בְּ לִ יַעַ ל ְּ
וַ י ִָשבו הָ עָ ם ֶאת הַ מֶ לֶ ְך ּדָ בָ ר לֵּ אמֹּר
יְּ ִמינִ י וַ יִ ְּת ַקע בַ שֹּפָ ר וַ י ֹּאמֶ ר
מַ ה לָ נּו חֵ לֶׁ ק בְ דָ וִ ד וְ ל ֹא נַחֲ לָה בְ בֶׁ ן יִ שַ י
ֵאין לָ נּו חֵ לֶׁ ק בְ דָ וִ ד וְ ל ֹא נַחֲ לָה לָ נּו בְ בֶׁ ן יִ שַ י
לְ אֹהָ לֶׁ יָך יִ ְש ָר ֵאל
ִאיש לְ אֹהָ לָ יו יִ ְש ָר ֵאל:
יתָך ּדָ וִ ד וַ יֵּלֶ ְך י ְִּש ָר ֵּאל לְּ אֹּהָ לָ יו:
עַ ָתה ְּר ֵּאה בֵּ ְּ

