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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

ארבעתיים
 .1גמ' יומא כב:
ואת הכבשה ישלם ארבעתים  -ילד ,אמנון ,תמר,
ואבשלום.
 .2רלב"ג שם יב:ז
כי הוא המית אוריה ומתו תחתיו ארבעה מבניו והם
 בן בת שבע אמנון ואבשלום ואדניה... .3מל"א ג:ז
וְ עַ ָּתה יְקוָּק א_ֹלהָּ י ַא ָּתה ִה ְמלַ כְ ָּת ֶאת עַ בְ ְדָך ַתחַ ת דָּ וִ ד
ָּאבִ י וְ ָאנֹכִ י נַעַ ר ָקטֹן ל ֹא ֵאדַ ע צֵ את וָּב ֹא:
 .4רש"י שם
(ז) נער קטן  -בן י"ב שנה היה וזה לך החשבון ויקרא
שמו ידידיה (שמואל ב' י"ב כ"ה) בו בפרק ענה אמנון
את תמר שנאמר ויהי אחרי כן ולאבשלום אחות,
מקץ שנתים ימים ויהיו גוזזים לאבשלום והרג את
אמנון ואבשלום ברח וילך גשורה ויהי שם ג' שנים
הרי ה' שנים ושב אבשלום לירושלים וישב
בירושלים שנתים הרי שבע לשלמה ומרד באביו
ונהרג ,אחר זאת ויהי רעב בימי דוד שלש שנים הרי
עשר ,באחת עשרה מנה את ישראל וישוטו בכל הארץ
תשעה חדשים בשנת מותו תיקן משמרו' שנא' בשנת
הארבעים למלכות דוד נדרשו הרי שתים עשרה למלך
שלמה:
 .5שמ"ב פרק ה'
(יג) וַ ִי ַקח דָּ וִ ד עוד פִ לַגְ ִשים וְ נ ִָּשים ִמירּושָּ ַל ִם ַאחֲ ֵרי בֹאו
מֵ ֶחבְ רון וַ יִּוָּ ְלדּו עוד לְדָּ וִ ד בָּ נִים ּובָּ נות( :יד) וְ ֵאלֶ ה
ְשמות הַ יִ ֹּל ִדים לו ִבירּושָּ לָּ ִם שַ ּמּועַ וְ שֹובָ ב וְ נ ָָתן
ּושֹלמֹה ( :טו) וְ יִבְ חָּ ר וֶאלִ ישּועַ וְ ֶנ ֶפג וְ יָּפִ יעַ ( :טז)
ְ
וֶאלִישָּ ָּמע וְ ֶאלְ יָּדָּ ע וֶאלִ י ָּפ ֶלט :פ
 .6דהי"א ג
(א) וְ ֵאלֶה ָּהיּו בְ נֵי דָּ וִ יד אֲ שֶ ר נולַד לו בְ חֶ בְ רון הַ בְ כור
ַא ְמנֹן לַאֲ ִחינֹעַ ם ַהיִזְ ְרעֵ אלִ ית שֵ נִי דָ ִניֵּאל לַאֲ בִ י ַגיִל
כַר ְמלִית( :ב) הַ ְש ִל ִשי ְל ַאבְ שָ לֹום בֶ ן מַ ֲעכָה בַ ת
הַ ְ
ַתלְמַ י מֶ לְֶך גְ שּור הָּ ְרבִ יעִ י אֲ ֹד ִניָה בֶ ן חַ גִ ית( :ג)
יטל הַ ִש ִשי י ְִת ְרעָ ם לְעֶ גְ ָלה
ַטיָה לַאֲ בִ ָ
ישי ְשפ ְ
הַ חֲ ִמ ִ
ִא ְשתו( :ד) ִששָּ ה נולַ ד לו בְ ֶח ְברון וַיִ ְמ ָּלְך שָּ ם שֶ בַ ע שָּ נִים
ֹלשים וְ שָּ לוש שָּ נָּה מָּ לְַך בִ ירּושָּ ָּל ִם :ס
ּוש ִ
וְ ִששָּ ה חֳ דָּ ִשים ְ
(ה) וְ ֵאלֶה נּו ְלדּו לו ִבירּושָּ לָּ יִ ם ִש ְמעָ א וְ שֹובָ ב וְ נ ָָתן
יאל( :ו) וְ יִבְ חָּ ר
ּושֹלמֹה ַא ְרבָ עָ ה לְבַ ת שּועַ בַ ת עַ ִּמ ֵּ
ְ
וֶאלִישָּ ָּמע וֶאלִ י ָּפ ֶלט( :ז) וְ ֹנגַּה וְ ֶנפֶג וְ יָּפִ יעַ ( :ח) וֶאלִישָּ מָּ ע

וְ ֶא ְלי ָָּּדע ֶואלִיפֶ לֶט ִת ְשעָּ ה( :ט) כֹל ְבנֵי ָּדוִ יד ִמלְ בַ ד ְבנֵי
חותם :פ
פִ ילַגְ ִשים וְ ָּת ָּמר אֲ ָּ
 .7גמ' יומא כב:
דאמר רב יהודה אמר רב :ששה חדשים נצטרע דוד,
ופרשו הימנו סנהדרין ,ונסתלקה הימנו שכינה,
דכתיב ישובו לי יראיך וידעי עדותיך ,וכתיב ָּה ִשיבָּ ה
רּוח ְנ ִדיבָּ ה ִת ְס ְמ ֵכנִי (תה' נא)
לִי ְששון י ְִשעֶ ָך וְ ַ
 .8גמ' בבא מציעא נט.
נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני
חבירו ברבים - .מנא לן?  -מדדרש רבא .דדרש רבא:
ּובצַ ְלעִ י ָּש ְמחּו וְ נֶא ָּספּו נ ֶֶא ְספּו עָּ לַ י נֵכִ ים
מאי דכתיב ְ
וְ ל ֹא יָּדַ עְ ִתי ָּק ְרעּו וְ ל ֹא ָּדּמּו (תה' לה)  -אמר דוד לפני
הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,גלוי וידוע לפניך
שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ.
ולא עוד ,אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות
אומרים לי :דוד ,הבא על אשת איש מיתתו במה? -
ואני אומר להם :מיתתו בחנק ,ויש לו חלק לעולם
הבא ,אבל המלבין את פני חבירו ברבים  -אין לו חלק
לעולם הבא.
 .9שמ"ב יח
(יח) וְ ַא ְב ָּשֹלם ל ַָּקח ַויַצֶ ב לו ְב ַחיָּיו ֶאת ַמצֶ בֶ ת אֲ ֶשר
בְ עֵ מֶ ק ַה ֶּמלְֶך כִ י ָּא ַמר ֵּאין לִ י בֵּ ן בַ עֲבּור ַהזְ כִ יר ְש ִמי
ַיִק ֵרא לָּּה יַד ַא ְב ָשֹלם עַ ד ַהיום
לַּמצֶ בֶ ת עַ ל ְשמו ו ָּ
וַיִק ָּרא ַ
ְ
הַ זֶה :ס
 .10שמ"ב יד
ּוש ָּמּה
לֹושה בָ נִים ּובַ ת ַא ַחת ְ
לְא ְב ָּשלום ְש ָ
(כז) ַו ִי ָּּו ְלדּו ַ
ָּתמָּ ר ִהיא ָּה ְי ָּתה ִא ָּשה ְיפַת ַמ ְר ֶאה :פ
 .11רש"י שם
(יח) כי אמר אין לי בן  -ממלא מקומי ויהיה חשוב
כמותי:
 .12רד"ק שם
כי אמר אין לי בן  -ולמעלה כתיב ויולדו לאבשלום
שלשה בנים ובת אחת היו לו אלא שמתו לפיכך עשה
לו המצבה הזאת להיות לו לזכרון אחר מותו שהיו
אומרים יד אבשלום ויד פירושו מקום

