
 53עמוד   ספר שמואל ב', חלק ב'

ב ִבירּושָ   ח"ב – ָלִםְוָדִוד יֹושֵׁ
 

 ג:כחדברים  .1
ְפֵני  י הּוא ַיֲעֹבר לִּ ַע ְוַחְזֵקהּו ְוַאְמֵצהּו כִּ ְוַצו ֶאת ְיהֹושֻׁ

ְרֶאה: יל אֹוָתם ֶאת  ָהָאֶרץ ֲאֶשר תִּ  ָהָעם ַהֶזה ְוהּוא ַיְנחִּ
 

 ג:כח )ע"פ ספרי דברים כט(רש"י דברים  .2
אם יעבור לפניהם ינחלו, ואם לאו לא  -כי הוא יעבור 

. וכן אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא ינחלו
ישב ויכו מהם אנשי העי וגו' )יהושע ז, ה(, וכיון שנפל 

אתה על פניו אמר לו קום לך )שם ז, י(. קם לך כתיב, 
, למה הוא העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה

זה אתה נופל על פניך, לא כך אמרתי למשה רבך אם 
 עוברין: הוא עובר עוברין, ואם לאו אין

 

 ונדב בן ירבעם –אלה בן בעשה 
 

 נדב בן ירבעם – טומלכים א  .3
ן ָיָרְבָעם)כה(  ם  ְוָנָדב בֶּ ְשַנת ְשַתיִּ ְשָרֵאל בִּ ָמַלְך ַעל יִּ

ָיה ... ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה  ְקֹשר ָעָליו ַבְעָשא ֶבן ֲאחִּ )כז( ַויִּ
ָששָכר  הּו ַבְעָשא ְבִגבְ ְלֵבית יִּ ים  תֹוןַוַיכֵׁ ְשתִּ ֲאֶשר ַלְפלִּ

ל ָצִרים ַעל ִגְבתֹון  :ְוָנָדב ְוָכל ִיְשָראֵׁ
 

 אלה בן בעשא – מלכים א טז .4
ים ָוֵשש ָשָנה ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָמַלְך  ְשַנת ֶעְשרִּ )ח( בִּ

ן ַבְעָשא ָלה בֶּ ְקֹשר  אֵׁ ם: )ט( ַויִּ ְרָצה ְשָנָתיִּ ְשָרֵאל ְבתִּ ַעל יִּ
ית ָהָרֶכב ָעָליו עַ  י ַשר ַמֲחצִּ ְמרִּ ה ְבּדֹו זִּ ְוהּוא ְבִתְרָצה שֹׁתֶּ

ר ַעל ַהַבִית ְבִתְרָצה ית ַאְרָצא ֲאשֶּ  :ִשכֹור בֵׁ

 

 ירבעם בן אחאב - -אחאב 
 

 אחאב - מלכים א כב .5
ְשָרֵאל  מֹו ַוַיֶכה ֶאת ֶמֶלְך יִּ יש ָמַשְך ַבֶקֶשת ְלתֻׁ )לד( ְואִּ

ים ּוֵבין ְרָין ַויֹאֶמר ְלַרָכבֹו ֲהֹפְך ָיְדָך  ֵבין ַהְּדָבקִּ ַהשִּ
י: )לה( ַוַתֲעֶלה  י ָהֳחֵליתִּ ן ַהַמֲחֶנה כִּ י מִּ יֵאנִּ ְוהֹוצִּ

ְלָחָמה ַביֹום ַההּוא  ְרָכָבה ַהמִּ ְך ָהָיה ָמֳעָמד ַבמֶּ לֶּ ְוַהמֶּ
ב נַֹׁכח ֲאָרם רֶּ ֶצק ַּדם ַהַמָכה ֶאל ֵחיק ָהָרֶכב: ַוָיָמת ָבעֶּ  ַויִּ

 

 ירבעם בן אחאב –' ים ב חמלכ .6
ם ֲחָזהֵאל  ְלָחָמה עִּ )כח( ַוֵיֶלְך ֶאת יֹוָרם ֶבן ַאְחָאב ַלמִּ
ים ֶאת יֹוָרם: )כט(  ְלָעד ַוַיכּו ֲאַרמִּ ֶמֶלְך ֲאָרם ְבָרֹמת גִּ

אל א ְבִיְזְרעֶּ ְך ְלִהְתַרפֵׁ לֶּ ר  ַוָיָשב יֹוָרם ַהמֶּ ִמן ַהַמִכים ֲאשֶּ
ָלֲחמֹו ֶאת ֲחָזהֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ָבָר  ַיכֻּהּו ֲאַרִמים ָמה ְבהִּ

ְראֹות ֶאת יֹוָרם  ַוֲאַחְזָיהּו ֶבן ְיהֹוָרם ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָיַרד לִּ
י ֹחֶלה הּוא: ְזְרֶעאל כִּ  ֶבן ַאְחָאב ְביִּ

 

 דניאל פרק ד .7
ין ְתֵרי ֲעַשר  ְקָצת ַיְרחִּ י)כו( לִּ י ָבֶבל  ַכל ַמְלכּוָתאַעל הֵׁ ְךּדִּ ֲהָוה:  ְמַהלֵׁ

ל ַרְבָתא ִדי ֲאָנה ֱבַנְיַתּה )כז( ָעֵנה ַמְלָכא ְוָאַמר  ֲהָלא ָדא ִהיא ָבבֶּ
ית ַמְלכּו ִבְתַקף ִחְסִני ְוִליָקר ַהְדִרי  :ְלבֵׁ

ים ְשֵנים ָעָשר,  ל ְלסֹוף ֳחָדשִּ ל ָבבֶּ יַכל ַהַמְלכּות שֶּ ַעל הֵׁ
ְך ָהיָ  ל עֹוֶנה ַהֶמֶלְך ְואֹוֵמר: .  הְמַהלֵׁ ֹׁאת ִהיא ָבבֶּ ֹׁא ז ֲהל

ק ָחְסִני  ית ַמְלכּות, בחֹׁזֶּ ר ֲאִני ְבִניִתיָה ְלבֵׁ ַהְגדֹוָלה, ֲאשֶּ
 .ְוִלְכבֹוד ֲהָדִרי

 

 
 אצל עכן נאמר )ז:א(

ְשָרֵאל  ַוִיְמֲעלּו)א(  ַקח ָעָכן ֶבן ַכְר  -ַבֵחֶרם  ַמַעלְבֵני יִּ י ַויִּ מִּ
ן ַהֵחֶרם י ֶבן ֶזַרח ְלַמֵטה ְיהּוָדה מִּ  ֶבן ַזְבּדִּ

ל י ִיְשָראֵׁ  :ַוִיַחר ַאף ְיקָֹוק ִבְבנֵׁ

 נאמר: )במ' ה:יב(סוטה )בת שבע( אצל 
ְשֶטה  י תִּ יש כִּ יש אִּ ְשָרֵאל ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם אִּ ַּדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ

ְשתֹו   )במ' ה:יב( :ָמַעלבֹו  ּוָמֲעָלהאִּ
ד  ַרעַויֵׁ  י ְיקָֹוקַהָּדָבר ֲאֶשר ָעָשה ָדוִּ ינֵׁ  )יא:כז( ְבעֵׁ

 


