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Shmuel II part 3 

"King David: The Road to Rebellion” 
 

 אמנון ותמר–פרק י"ג 
 
 שם יג:טורד"ק  .1
זה המעשה היה עונש דוד על מעשה בת שבע ואוריה שבעונש ו

לקיים מה שאמר לו  חרבהבאה לידי  זמהההוא נעשית בביתו 
יְתָך  זמה וכן בדבר אבשלום )יב:י( הנביא לֹא ָתסּור ֶחֶרב ִמבֵּ

 מדה כנגד מדההכל  וחרב
 
 מלבי"ם שם .2
 אולם לא הוכיחו ע"זחרה לו מאד, . ְוַהֶמֶלְך ָדִודכא( )

 
 גמ' בבא בתרא טו: .3
ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן ַמאי ִדְכִתיב וְ 

י ְשפֹוט ַהּׁשֹוְפִטים  ַוְיִהי ִבימֵּ
ט ֶאת שֹוְפָטיו  דֹור ֶשּׁשֹופֵּ
ין  יָסם ִמבֵּ ר לֹו טֹול קֵּ אֹומֵּ
ר לֹו טֹול קֹוָרה  ִשיֶניָך אֹומֵּ

יֶניָך ין עֵּ  ִמבֵּ

Baba Batra 15b 

And Rabbi Yoḥanan sayid: 

What is the meaning of that 

which is written: “And it 

happened in the days of the 

judging of the Judges” (Ruth 

1:1)? This indicates a generation 

that judged its judges (aka 

leaders). If the leader would say 

to [the people] Remove the 

splinter from between your teeth, 

[the people] would respond: 

Remove the beam from between 

your eyes! 

 
 ד:אקהלת  .4
ִקיםַשְבִתי ֲאִני ָוֶאְרֶאה ֶאת ָכל וְ  ֲאֶשר ַנֲעִשים ַתַחת ַהָּׁשֶמש  ָהֲעשֻׁ

ה  ִקיםְוִהנֵּ ין  ִדְמַעת ָהֲעשֻׁ יֶהם ֹכַח ְואֵּ ם ּוִמַיד ֹעְשקֵּ ין ָלֶהם ְמַנחֵּ ְואֵּ
ם: ָלֶהם  ְמַנחֵּ

I returned and saw all the oppressions that are done under the sun. And 

behold, the tears of those who were oppressed, and they had no 

comforter; and on the side of their oppressors there was power; but they 

had no comforter. 

 

 קהלת ח:יא .5
י אֲ  ב ְבנֵּ א לֵּ ן ָמלֵּ ָרה ַעל כֵּ ה ָהָרָעה ְמהֵּ ין ַנֲעָשה ִפְתָגם ַמֲעשֵּ ֶשר אֵּ

 ָהָאָדם ָבֶהם ַלֲעשֹות ָרע:
Because sentence against an evil work is not executed speedily, 

therefore the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. 

 

 ראב"ע שם .6
בעבור שלא נעשה דבר נקמה ותשלום ותגמול על  -יא( אשר )

מעשה הרעה מהרה על כן מלא לב בני האדם חפץ בנפשם 
 הפחד מהם:לעשות רע כי סר 

 
 אמנון!ואחות אבשלום  תמר אוחת

 
ן  י כֵּ  ָתָמרָיָפה ּוְשָמּה  ָאחֹותֶבן ָדִוד  ּוְלַאְבָשלֹום)א( ַוְיִהי ַאֲחרֵּ

 ֶבן ָדִוד: ַאְמנֹוןַוֶיֱאָהֶבָה 
 

 אחות אמנון אחות אבשלום
 ָאחֹותֶבן ָדִוד  ּוְלַאְבָשלֹום)א( 
 ...ָתָמר ּוְשָמּה ָיָפה

ַויֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ... )ד( 
ֲאִני  ָאִחי ַאְבָשֹלם ָתָמר ֲאחֹות

ב:  ֹאהֵּ
ֶליָה  ַאְבָשלֹום )כ( ַויֹאֶמר אֵּ

ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ָהָיה  ָאִחיהָ 
ַהֲחִריִשי  ֲאחֹוִתיִעָמְך ְוַעָתה 

ָאִחיְך הּוא ַאל ָתִשיִתי ֶאת 
ֶשב ָתָמר  ְך ַלָדָבר ַהֶזה ַותֵּ ִלבֵּ

ית  ָמה בֵּ ַאְבָשלֹום ְוֹשמֵּ
 :ָאִחיהָ 

ת  ...)כב(  ַעל ְדַבר ֲאֶשר ִעָנה אֵּ
 : פָתָמר ֲאֹחתֹו

 ַאְבָשלֹוםִכי ַעל ִפי ... )לב( 
ת  ָהְיָתה שּוָמה ִמיֹום ַעֹנתֹו אֵּ

 :ָתָמר ֲאֹחתֹו

ֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחּלֹות  )ב( ַויֵּ
 ...  ָתָמר ֲאֹחתֹוַבֲעבּור 

ָליו ָתבֹא ָנא ... )ה(  ְוָאַמְרָת אֵּ
ִני ֶלֶחם  ָתָמר ֲאחֹוִתי  ...ְוַתְברֵּ

ַויֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ... )ו( 
 ָתָמר ֲאֹחִתיַהֶמֶלְך ָתבֹוא ָנא 

... 

ַוִתַקח ָתָמר ֶאת ... )י( 
א  ַהְּלִבבֹות ֲאֶשר ָעָשָתה ַוָתבֵּ

 ֶהָחְדָרה: ְלַאְמנֹון ָאִחיהָ 
ַאל  ָאִחי)יב( ַותֹאֶמר לֹו ַאל 

ָעֶשה כֵּ  ִני ִכי לֹא יֵּ ן ְתַענֵּ
ה ֶאת  ל ַאל ַתֲעשֵּ ְבִיְשָראֵּ

 ַהְנָבָלה ַהזֹאת:
ֶליָה ַאְבָשלֹום  )כ( ַויֹאֶמר אֵּ

ָהָיה  ַהֲאִמינֹון ָאִחיְךָאִחיָה 
ִעָמְך ְוַעָתה ֲאחֹוִתי ַהֲחִריִשי 

ַאל ָתִשיִתי ֶאת  ָאִחיְך הּוא
ֶשב ָתָמר  ְך ַלָדָבר ַהֶזה ַותֵּ ִלבֵּ

ית ַאְבשָ  ָמה בֵּ לֹום ְוֹשמֵּ
 ָאִחיָה:

 
 פרק ג' .7
ַאְמנֹון ַלֲאִחיֹנַעם ַוְיִהי ְבכֹורֹו  ְבֶחְברֹוןב( ַוִיָּוְלדּו ְלָדִוד ָבִנים )

ֶשת ָנָבל   :ַהִיְזְרֵעאִלת הּו ִכְלָאב ַלֲאִביַגִיל אֵּ ַהַכְרְמִלי )ג( ּוִמְשנֵּ
)ד( ְוָהְרִביִעי  :ַאְבָשלֹום ֶבן ַמֲעָכה ַבת ַתְלַמי ֶמֶלְך ְגשּורְוַהְּׁשִלִשי 

)ה( ְוַהִּׁשִּׁשי   ֲאֹדִנָיה ֶבן ַחִגית ְוַהֲחִמיִשי ְשַפְטָיה ֶבן ֲאִביָטל:
ֶּלה יְֻּלדּו ְלָדִוד ְבֶחְברֹון: פ ֶשת ָדִוד אֵּ  ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה אֵּ

(2) And sons were born to David in Hebron: and his first-born was 

Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess,  (3) and his second, Chileab, of 

Abigail the wife of Nabal the Carmelite, and the third, Absalom the son 

of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur,  (4) and the fourth, 

Adonijah the son of Haggith, and the fifth, Shephatiah the son of Abital,  

(5) and the sixth, Ithream, of Eglah David's wife. These were born to 

David in Hebron. 

 
אִלת ֲאִחיֹנַעם = דוד = ְגשּור ֶמֶלְך ַתְלַמי ַבת ַמֲעָכה  ַהִיְזְרעֵּ

                       |                                             | 
 |                                         תמר                    

 אמנון                                   אבשלום                 
 
 ויקרא יח:ט .8
אֹו ַבת ִאֶמָך מֹוֶלֶדת ַבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ  ַבת ָאִביָך ֲאחֹוְתָךְרַות עֶ 

 לֹא ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן:
The nakedness of your sister, the daughter of your father, or the 

daughter of your mother, whether born at home, or born outside, you 

shall not uncover their nakedness. 

 
 דב' כז .9
ב ִעם ) אֹו ַבת ִאמֹו ְוָאַמר ָכל ָהָעם  ַבת ָאִביו ֲאֹחתֹוכב( ָארּור ֹשכֵּ

ן: ס  ָאמֵּ
'Cursed is he who lies with his sister, the daughter of his father, or the 

daughter of his mother.' All the people shall say, 'Amen.' 
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 סנהדרין דף כא. .10
אמר רב יהודה אמר רב: ו

תמר בת יפת תואר היתה, 
שנאמר ְוַעָתה ַדֶבר ָנא ֶאל 

. לֹא ִיְמָנֵעִני ִמֶמךָ ַהֶמֶלְך ִכי 
ואי סלקא דעתך בת 

אחתיה מי  -נישואין הואי 
הוה שריא ליה? אלא שמע 

 מינה בת יפת תואר היתה.

Sanhedrin 21a 

And Rav Yehuda said in the 

name of Rav: David’s daughter 

Tamar was the daughter of a 

yefat toar (woman taken in war), 

as it is stated: “Now, therefore, 

speak, please, to the king, for he 

will not withhold me from you” 

(II Samuel 13:13). And if it 

enters your mind to say that she 

was the daughter of a woman 

David married, would David 

have permitted Amnon’s sister 

to him as a wife? Rather, learn 

from this that she was the 

daughter of a yefat toar. 

 
 רש"י סנהדרין דף כא. .11
 קודם שנתגיירהאחות אבשלום בת יפת תואר היתה,  -מר ת

, והיתה אצלו בלב שלם מעכה אמו ילדה לו לדוד את תמר
 בתורת יפת תואר.

 
 רש"י שמואל ב י"ג:יג .12

 -יג( כי לא ימנעני ממך )
שמותרת אני לך לפי 
שנתעברה בי אמי כשהיא 

שלקחה  ארנכרית יפת תו
דוד במלחמה ומי שיש לו בן 
או בת מן שפחה אינו בנו 

 לכל דבר:

Rashi Shmuel II 13:13 

Because he will not keep me 

from you. I am permitted to you 

because my mother became 

pregnant with me when she 

was still a gentile, yefat toar that 

Dovid took conjugally in war. 

And someone who has a son or 

daughter from a gentile 

handmaid is not considered his 

child for any legal matter. 

 
 רד"ק שמואל ב י"ג:א .13

תמר בת יפת תואר היתה כמו  -א( אחות יפה ושמה תמר )
חות שאמרו רבותינו ז"ל והראיה כי לא ימנעני ממך והיתה א

אבשלום מאמו כי מעכה אמו של אבשלום לקחה דוד 
 ...במלחמה ושכב עמה קודם שנתגיירה 

 
 רלב"ג שמואל ב י"ג:יב .14

מזה יתבאר שלא היתה תמר אחותו על דרך האמת ולזה ו
אמרו רז"ל שתמר היתה בת יפת תואר שנבעלה בגיותה 
ונתעברה מדוד אחר כן נתגיירה ונשאה דוד ולפי שאמה לא 

' בעת שנתעברה ממנה הנה לא היתה הבת בת היתה גיור
 ...דוד

 
 אברבנאל שמואל ב י"ג .15

הדעת הזה רחוק הוא ממני כפי הפשט והסברא הישרה ו
, כי עם היות שנודה ששכב דוד עם מעכה והשכל לא יסבלהו

שלא נזכר בכתוב ואינו ראוי למלך בוטח קודם שנתגיירה, מה 
כי אם שתתגייר אליו ראשונה )כי אין ספק שהיא  בה' כמוהו

ברצונה תבחר מיד להנשא למלך דוד(, וגם שנודה שמאותה 
ביאה ראשונה נתעברה, מה שלא נזכר ג"כ בכתוב והוא בלתי 
אפשר לדעת הרופאים שתתעבר הבתולה בביאה הראשונה, 

ה מעכה את בתו לדוד בהיותה כבר הנה עכ"ז אחרי שילד
שניהם  איך יהיה הבדל בינה ובין אבשלום?גיורית יהודית 

)ר"ל אבשלום ותמר( היו בני דוד, שניהם היו ממעכה, שניהם 
ואיך נאמר שהיא שלפי נולדו בהיותה גיורית ואשת המלך, 

שנתעברה אמה ממנה יום או יומים קודם שתתגייר תהיה 
  מותרת לאמנון אחיה?

 

 אברבנאל שמואל ב י"ג .16
ואם היתה מותרת להנשא אליו כמו שחשבו האנשים .. .

לא אמר אמנון לאביו שיתנה  ולמההאלה שלמים הם אתנו, 
וזו באמת היתה עצה יותר הגונה ממה שיעצו ? לו לאשה

, אבל האמת יורה דרכו שהיה זה בלתי אפשר יונדב לעשות
כפי הדין והתורה. ואמנם מה שאמרה תמר דבר נא אל המלך 

ממך לא אמרה כי אם להנצל מידו ומהצד כי לא ימנעני 
, אף כי של הבל היו ורצתה לדחותו בקש שאבאר, ותנחומין

בדבריה העירה על אמתת הדבר באמרה כי לא יעשה כן 
 בישראל אל תעשה את הנבלה הזאת, ר"ל היותה ערותו.

 
 ד"ה דאי תוספות סנהדרין דף כא. .17

לא ביאה ראשונה ולא ביאה ]ע"פ הירושלמי[ ואני אומר .. .
דתמר לא על כן נראה למימר ]מותרת במלחמה[ ... שניה 

 שאמה כבר היתה מעוברת כשבאת למלחמה היתה בת דוד
ות המלכים והא דכתיב )שמואל ב יג( כי כן תלבשנה בנ

 .מתוך שגדלה בחיקו של דוד קרי לה בת מלךמעילים 
 

 פירוש ר' ישעיה מטראני .18
וזה שקורא אחותו, לאו ... בת אמו היתה. )ב(  -א( אחות יפה )

דווקא אחותו, אלא מפני שהיתה אחות אבשלום קורא אותה 
אחותו; שאם היתה אחותו ממש , היאך היתה אומרת לו 

 ימנעיני ממך" )להלן , יג(?"דבר נא אל המלך כי לא 
 

 דהי"א ג .19
י ָדִויד ֲאֶשר נֹוַלד לֹו ְבֶחְברֹון ) ֶּלה ָהיּו ְבנֵּ  ַהְבכֹור ַאְמֹנןא( ְואֵּ

ִני ָדִניֵּאל ַלֲאִביַגִיל ַהַכְרְמִלית אִלית שֵּ )ב(   :ַלֲאִחיֹנַעם ַהִיְזְרעֵּ
ָהְרִביִעי  ְלַאְבָשלֹום ֶבן ַמֲעָכה ַבת ַתְלַמי ֶמֶלְך ְגשּורַהְּׁשִלִשי 

)ג( ַהֲחִמיִשי ְשַפְטָיה ַלֲאִביָטל ַהִּׁשִּׁשי ִיְתְרָעם   :ֲאֹדִנָיה ֶבן ַחִגית
)ד( ִשָּׁשה נֹוַלד לֹו ְבֶחְברֹון ַוִיְמָלְך ָשם ֶשַבע ָשִנים   :ְלֶעְגָלה ִאְשתֹו

 ִשים ּוְשֹלִשים ְוָשלֹוש ָשָנה ָמַלְך ִבירּוָשָלִם: סְוִשָּׁשה ֳחדָ 
ֶּלה נּוְּלדּו לֹו ִבירּוָשָלִים ִשְמָעא ְושֹוָבב ְוָנָתן ּוְשֹלֹמה  )ה( ְואֵּ

ל   :)ו( ְוִיְבָחר ֶוֱאִליָשָמע ֶוֱאִליָפֶלט  :ַאְרָבָעה ְלַבת שּוַע ַבת ַעִמיאֵּ
  :)ח( ֶוֱאִליָשָמע ְוֶאְלָיָדע ֶוֱאִליֶפֶלט ִתְשָעה  :עַ )ז( ְוֹנַגּה ְוֶנֶפג ְוָיִפי

י ִפיַלְגִשים י ָדִויד ִמְּלַבד ְבנֵּ  : פְוָתָמר ֲאחֹוָתם )ט( ֹכל ְבנֵּ
 

 יונדב בן שמעי!
 

 שםרש"י  .20
 חכם לרשעה:  -ג( איש )
 

 שםמצודת דוד  .21
 חכם להרע:  -ג( איש חכם מאד )
 

 מלבי"ם שם .22
יונדב איש חכם מאד. באמת תואר חכם הנמצא בכתבי ו

, לא לרע לטובהקדש סתם, יבא על המשתמש בדרך החכמה 
ַויֹאֶמר א[   וכן בא פה על צד זה. וספר חכמת יונדב משני פנים:

. שמחכמתו הכיר בו כי ֹבֶקרַבֹבֶקר בַ ... לֹו ַמדּוַע ַאָתה ָכָכה ַדל
חולה אהבה הוא, וזה ממה שראה שהוא דל ורזה בכל בקר 
בקומו ממטתו, שכן יהיה לחולי חלי החשק, והוכרח לגלות לו 

 :מצד עצתו שהיתה בשכל ואך לטובמצפוניו. ב[ 


