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 חכמת יונדב
 

 דברי אמנון דברי יונדב
 ּוָבא ָאִביָך ִלְראֹוֶתָך ְוָאַמְרָת ֵאָליו ... )ה( 

 ַהִבְרָיהֶאת  ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם ְוָעְשָתה ְלֵעיַניָתבֹא ָנא ָתָמר ֲאחֹוִתי 
 ְוָאַכְלִתי ִמָיָדּה ֶאְרֶאהְלַמַען ֲאֶשר 

 ִלְרֹאתֹו ַויֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהֶמֶלְך ַוָיבֹא ַהֶמֶלְך ... )ו( 
 ְוֶאְבֶרה ִמָיָדּה: ּוְתַלֵבב ְלֵעיַני ְשֵתי ְלִבבֹותָתבֹוא ָנא ָתָמר ֲאֹחִתי 

 
 תכנית אמנון תכנית יונדב:

ֶאת ַהָבֵצק  )ח( ַוֵתֶלְך ָתָמר ֵבית ַאְמנֹון ָאִחיָה ְוהּוא ֹשֵכב ַוִתַקח
ַוָתָלש ַוְתַלֵבב ְלֵעיָניו ַוְתַבֵשל ֶאת ַהְלִבבֹות:  )ט( ַוִתַקח ֶאת 

הֹוִציאּו ָכל ַהַמְשֵרת ַוִתֹצק ְלָפָניו ַוְיָמֵאן ֶלֱאכֹול ַויֹאֶמר ַאְמנֹון 
ֵמָעַלי ַוֵיְצאּו ָכל ִאיש ֵמָעָליו:  )י( ַויֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ָתָמר  ִאיש

ְוֶאְבֶרה ִמָיֵדְך ַוִתַקח ָתָמר ֶאת ַהְלִבבֹות  ַהֶחֶדרָהִביִאי ַהִבְרָיה 
 :ָעָשָתה ַוָתֵבא ְלַאְמנֹון ָאִחיָה ֶהָחְדָרהֲאֶשר 

 בֹוִאי ִשְכִבי ִעִמיַויֹאֶמר ָלּה  ּהַוַיֲחֶזק בָ )יא( ַוַתֵגש ֵאָליו ֶלֱאֹכל 
ַוֶיֱחַזק ִמֶמָנה ַוְיַעֶנָה :  ... )יד( ְולֹא ָאָבה ִלְשֹמַע ְבקֹוָלּה ֲאחֹוִתי

ַאְמנֹון ִשְנָאה ְגדֹוָלה ְמֹאד ִכי ְגדֹוָלה  ַוִיְשָנֶאהָ :  )טו( ַוִיְשַכב ֹאָתּה
קּוִמי ֲאֶשר ֲאֵהָבּה ַויֹאֶמר ָלּה ַאְמנֹון  ַהִשְנָאה ֲאֶשר ְשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה

:  )טז( ַותֹאֶמר לֹו ַאל אֹוֹדת ָהָרָעה ַהְגדֹוָלה ַהזֹאת ֵמַאֶחֶרת ֵלִכי
ֲאֶשר ָעִשיָת ִעִמי ְלַשְלֵחִני ְולֹא ָאָבה ִלְשֹמַע ָלּה:  )יז( ַוִיְקָרא ֶאת 

זֹאת ֵמָעַלי ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהֶדֶלת ִשְלחּו ָנא ֶאת ַנֲערֹו ְמָשְרתֹו ַויֹאֶמר 
 :ַאֲחֶריהָ 

 
 ...ָתָמר ּוְשָמּה ָיָפה ָאחֹותֶבן ָדִוד  ּוְלַאְבָשלֹום)א( 

 ֲאִני ֹאֵהב: ָאִחי ָתָמר ֲאחֹות ַאְבָשֹלםַויֹאֶמר לֹו ַאְמנֹון ֶאת ... )ד( 
 ָהָיה ִעָמְך ְוַעָתה ַהֲאִמינֹון ָאִחיְך ַאְבָשלֹום ָאִחיהָ )כ( ַויֹאֶמר ֵאֶליָה 

ַהֲחִריִשי ָאִחיְך הּוא ַאל ָתִשיִתי ֶאת ִלֵבְך ַלָדָבר ַהֶזה ַוֵתֶשב  ֲאחֹוִתי
 :ַאְבָשלֹום ָאִחיהָ ָתָמר ְוֹשֵמָמה ֵבית 

 : פָתָמר ֲאֹחתֹוַעל ְדַבר ֲאֶשר ִעָנה ֵאת ... )כב( 

ָתָמר שּוָמה ִמיֹום ַעֹנתֹו ֵאת  ָהְיָתה ַאְבָשלֹוםִכי ַעל ִפי ... )לב( 
 :ֲאֹחתֹו

 ...  ָתָמר ֲאֹחתֹו)ב( ַוֵיֶצר ְלַאְמנֹון ְלִהְתַחלֹות ַבֲעבּור 

 ...ְוַתְבֵרִני ֶלֶחם  ָתָמר ֲאחֹוִתיְוָאַמְרָת ֵאָליו ָתבֹא ָנא ... )ה( 

 ... ָתָמר ֲאֹחִתיַויֹאֶמר ַאְמנֹון ֶאל ַהֶמֶלְך ָתבֹוא ָנא ... )ו( 

 ְלַאְמנֹון ָאִחיהָ ַוִתַקח ָתָמר ֶאת ַהְלִבבֹות ֲאֶשר ָעָשָתה ַוָתֵבא ... )י( 
 ֶהָחְדָרה:

ַאל ְתַעֵנִני ִכי לֹא ֵיָעֶשה ֵכן ְבִיְשָרֵאל ַאל  ָאִחי)יב( ַותֹאֶמר לֹו ַאל 
 ַתֲעֵשה ֶאת ַהְנָבָלה ַהזֹאת:

ָהָיה ִעָמְך ְוַעָתה  ַהֲאִמינֹון ָאִחיְךִחיָה )כ( ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ַאְבָשלֹום ָא 
ַאל ָתִשיִתי ֶאת ִלֵבְך ַלָדָבר ַהֶזה ַוֵתֶשב  ָאִחיְך הּואֲאחֹוִתי ַהֲחִריִשי 

 ָתָמר ְוֹשֵמָמה ֵבית ַאְבָשלֹום ָאִחיָה:
 

  בראשית רבה )וילנא( פרשה פה סימן א )פרשת וישב(
ַרִבי ְשמּוֵאל ַבר ַנְחָמן ָפַתח )ירמיה כט, יא(: ִכי ָאֹנִכי ָיַדְעִתי ֶאת 
ַהַמֲחָשֹבת, ְשָבִטים ָהיּו ֲעסּוִקין ִבְמִכיָרתֹו ֶשל יֹוֵסף, ְויֹוֵסף ָהָיה 
ָעסּוק ְבַשקֹו ּוְבַתֲעִניתֹו, ְראּוֵבן ָהָיה ָעסּוק ְבַשקֹו ְוַתֲעִניתֹו, 

ָיה ָעסּוק ְבַשקֹו ּוְבַתֲעִניתֹו, ִויהּוָדה ָהָיה ָעסּוק ִלַקח לֹו ְוַיֲעֹקב הָ 
ְוַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָהָיה עֹוֵסק בֹוֵרא אֹורֹו ֶשל ֶמֶלְך ִאָשה, 

 ...ַַהָמִשיח
 

 בראשית כ"ח:ט
ן )ט( ַוֵיֶלְך ֵעָשו ֶאל ִיְשָמֵעאל ַוִיַקח ֶאת ָמֲחַלת ַבת ִיְשָמֵעאל בֶ 

 ַעל ָנָשיו לֹו ְלִאָשה: ֲאחֹות ְנָביֹותַאְבָרָהם 
 

 רש"י בראשית כ"ח:ט
ִמַמְשָמע ֶשֶנֱאַמר ַבת ִיְשָמֵעאל ֵאיִני יֹוֵדַע  -)ט( אחות נביות 

ֶשִהיא ֲאחֹות ְנָביֹות? ֶאָלא ָלַמְדנּו ֶשֵמת ִיְשָמֵעאל ִמֶשְיָעָדּה ְלֵעָשו 
 ִהִשיָאּה ְנָביֹות ָאִחיהָ וְ ֹקֶדם ִנשּוֶאיָה 

… the sister of Nebaioth: Since it says, “the daughter of Ishmael,” do I 

not know that she was the sister of Nebaioth? But this teaches us that 

Ishmael died after he had betrothed her to Esau, before her marriage, 

and her brother Nebaioth gave her hand in marriage. 

 
 דבראשית כ"
ֵתֵשב ַהַנֲעָר ִאָתנּו ָיִמים אֹו ָעשֹור ַאַחר  ָאִחיָה ְוִאָמּה)נה( ַויֹאֶמר 

 ֵתֵלְך:
 

 שםרש"י 
ּוָבא ּוְבתּוֵאל ֵהיָכן ָהָיה? ָהָיה רֹוֶצה ְלַעֵכב  -ויאמר אחיה ואמה 

 :ַמְלָאְך ֶוֱהִמיתֹו
And her brother and her mother said: And where was Bethuel? He 

wanted to stop [Rebecca’s marriage]; so an angel came and slew him. 

— [Gen. Rabbah 60:12] 

 
 ראב"ע שם

. והאב מחרישהם שקיבלו המתנות,  - ויאמר אחיה ואמה
מצאנו ויען , כי כן שלבן היה גדול מאביו בחכמה וכבודויתכן 

 לבן ובתואל )ברא' כד נ(:
AND HER BROTHER AND HER MOTHER SAID. They received the 

gifts and Bethuel was silent. It is possible that Laban was wiser and 

more respected than his father, for we find, Then Laban and Bethuel 

answered (v. 50). 
 

 שמ"ב פ"ג
ְבכֹורֹו )ב( ַוִיָּוְלדּו ְלָדִוד ָבִנים ְבֶחְברֹון ַוְיִהי 

ּוִמְשֵנהּו ַלֲאִחיֹנַעם ַהִיְזְרֵעאִלת:  )ג(  ַאְמנֹון
ְוַהְשִלִשי ַלֲאִביַגִיל ֵאֶשת ָנָבל ַהַכְרְמִלי  ִכְלָאב

ֶבן ַמֲעָכה ַבת ַתְלַמי ֶמֶלְך ְגשּור:  )ד(  ַאְבָשלֹום
 ְשַפְטָיהֶבן ַחִגית ְוַהֲחִמיִשי  ֲאֹדִנָיהְוָהְרִביִעי 

ְלֶעְגָלה ֵאֶשת  ְוַהִשִשי ִיְתְרָעםֶבן ֲאִביָטל:  )ה( 
 ָדִוד ֵאֶלה יְֻלדּו ְלָדִוד ְבֶחְברֹון: פ

  ַאְמנֹון .1
  ִכְלָאב .2
  ַאְבָשלֹום .3
  ֲאֹדִנָיה .4
  ְשַפְטָיה .5
  ִיְתְרָעם .6

 
 סנהדרין דף כא.

גדר גדול גדרה תמר  :תנא משמיה דרבי יהושע בן קרחה
לבנות הדיוטות על  -באותה שעה. אמרו: לבנות מלכים כך 

... אמר רב יהודה אמר רב: באותה שעה... אחת כמה וכמה
 .גזרו על ייחוד דפנויה

The Sages taught in the name of Rabbi Yehoshua ben Korḥa: Tamar 

established a great fence at that time.  As people said: If such could 

happen to the daughters of kings, all the more so could it happen to the 

daughters of ordinary people? … Rav Yehuda says that Rav says: At 

that time they decreed that a man should not be secluded with an 

unmarried woman…. 

 


