
 20עמוד   ספר שמואל ב', חלק ג'

 אמנון ושכם בן חמור -תמר ודינה 
 

 שמ"ב י"ג –פר' אמנון ותמר  בראשית ל"ד –פר' דינה ושכם  
ם  חומרת הנעשה ְמעָּ ֶדה ְכשָּ אּו ִמן ַהשָּ )ז( ּוְבֵני ַיֲעֹקב בָּ

ֶהם ְמֹאד  ִשים ַוִיַחר לָּ ֲאנָּ י ְנָבָלה ַוִיְתַעְצבּו הָּ כִּ
ְשָרֵאל ְוֵכן לֹא ִלְשַכב ֶאת ַבת ַיֲעֹקב  ָעָשה ְביִּ

ה  :ֵיָעשֶׂ

ִחי ַאל ְתַעֵנִני ִכי  לֹא )יב( ַותֹאֶמר לֹו ַאל אָּ
ְשָרֵאל ה ֵכן ְביִּ ַהְנָבָלה ַאל ַתֲעֵשה ֶאת  ֵיָעשֶׂ

 :ַהזֹאת

ם  תגובת המשפחה ְמעָּ ֶדה ְכשָּ אּו ִמן ַהשָּ )ז( ּוְבֵני ַיֲעֹקב בָּ
ִשים  ֲאנָּ ם ְמֹאדַוִיְתַעְצבּו הָּ ַחר ָלהֶׂ ה  ַויִּ לָּ ִכי ְנבָּ

ֵאל ִלְשַכב ֶאת ַבת ַיֲעֹקב ְוֵכן לֹא  ה ְבִיְשרָּ שָּ עָּ
ֶשה:  ֵיעָּ

ֵאֶלה  ִרים הָּ ל ַהְדבָּ ַמע ֵאת כָּ ִוד שָּ )כא( ְוַהֶמֶלְך דָּ
ַחר לֹו   :ְמֹאדַויִּ

 –שתיקה 
 כתגובה ראשונה

יו  נָּ ה ִבתֹו ּובָּ ַמע ִכי ִטֵמא ֶאת ִדינָּ )ה( ְוַיֲעֹקב שָּ
ֶדה  יּו ֶאת ִמְקֵנהּו ַבשָּ ׁש ַיֲעֹקב ַעד הָּ ֱחרִּ ְוהֶׂ

 :ֹבָאם

ם ַאְמנֹון)כב(  ר ַאְבָׁשלֹום עִּ בֶׂ ע ְוַעד  ְולֹא דִּ ְלֵמרָּ
לֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל  ֵנא ַאְבשָּ ְדַבר טֹוב ִכי שָּ

ר ֲאֹחתֹו: מָּ ה ֵאת תָּ  ֲאֶשר ִענָּ
אחי הנאנסת 
הרגו את האונס 
תוך ניצול 

 חולשתו

ם ֹכֲאִבים  )כה( ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹותָּ
ה  ַוִיְקחּו ְשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב ִשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדינָּ

ִעיר ֶבַטח ַוַיַהְר  ל ִאיש ַחְרבֹו ַויָֹּבאּו ַעל הָּ גּו כָּ
ר: כָּ ְרגּו ְלִפי   זָּ )כו( ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ְשֶכם ְבנֹו הָּ

ה ִמֵבית ְשֶכם ַוֵיֵצאּו: ֶרב ַוִיְקחּו ֶאת ִדינָּ  חָּ

א  יו ֵלאֹמר ְראּו נָּ רָּ לֹום ֶאת ְנעָּ )כח( ַוְיַצו ַאְבשָּ
ַמְרִתי ֲאֵליֶכם ַהכּו  ְכטֹוב ֵלב ַאְמנֹון ַבַיִין ְואָּ

אּו ֲהלֹוא ִכי ֶאת ַאְמנֹון  ַוֲהִמֶתם ֹאתֹו ַאל ִתירָּ
ִיל: ֹנִכי ִצִּויִתי ֶאְתֶכם ִחְזקּו ִוְהיּו ִלְבֵני חָּ  אָּ

 אל השוני מקבילמה 
ּה ְשֶכם ֶבן ֲחמֹור ַהִחִּוי ְנִשיא  תאווה מול אהבה )ב( ַוַיְרא ֹאתָּ

ּה  ּה ַוִיְשַכב ֹאתָּ ֶרץ ַוִיַקח ֹאתָּ אָּ הָ הָּ .  )ג( ַוְיַענֶׂ
יָנה ְדַבק ַנְפׁשֹו ְבדִּ ֶאת  ַויֱֶׂאַהבַבת ַיֲעֹקב  ַותִּ

 ה...ַהַנֲערָּ ַוְיַדֵבר ַעל ֵלב ַהַנֲערָּ 

חֹות  ִוד אָּ לֹום ֶבן דָּ )א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ּוְלַאְבשָּ
ר  מָּ ּה תָּ ה ּוְשמָּ הָ יָּפָּ ֱאָהבֶׂ ִוד...  ַויֶׂ ַאְמנֹון ֶבן דָּ

ה ִלְשֹמַע ְבקֹולָּ  בָּ ה )יד( ְולֹא אָּ ּה ַוֶיֱחַזק ִמֶמנָּ
הָ  ּה:  )טו(  ַוְיַענֶׂ הָ ַוִיְשַכב ֹאתָּ ְשָנאֶׂ ַאְמנֹון  ַויִּ

ה ְמֹאד ה ְגדֹולָּ  ִשְנאָּ
א  קבלת אחריות ִביהָּ ְוֶאל ַאֶחיהָּ ֶאְמצָּ )יא( ַויֹאֶמר ְשֶכם ֶאל אָּ

ֵחן ְבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶשר תֹאְמרּו ֵאַלי ֶאֵתן:  )יב( 
ַלי ְמאֹ  ה ַכֲאֶשר ַהְרבּו עָּ ן ְוֶאְתנָּ ד ֹמַהר ּוַמתָּ

ה: י ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַנֲערָּ ְלִאשָּ  תֹאְמרּו ֵאלָּ

ה ְמֹאד ִכי  ה ְגדֹולָּ ֶאהָּ ַאְמנֹון ִשְנאָּ )טו( ַוִיְשנָּ
ה ֲאֶשר  ּה ֵמַאֲהבָּ ה ֲאֶשר ְשֵנאָּ ה ַהִשְנאָּ ְגדֹולָּ

ּה ַאְמנֹון  ּה ַויֹאֶמר לָּ יֲאֵהבָּ י ֵלכִּ  .קּומִּ

 
 אמנון ויוסף!

 
 שמ"ב י"ג –פר' אמנון ותמר  בר' ל"ט –יוסף ואשת פוטיפר  

פנייה לאדם 
 לשכב עמו

א ֵאֶשת  ֵאֶלה ַוִתשָּ ִרים הָּ )ז( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדבָּ
יו ֶאת ֵעיֶניהָּ ֶאל יֹוֵסף ַותֹאֶמר  ְכָבה ֲאֹדנָּ ׁשִּ

י: מִּ  עִּ

ּה  ּה ַויֹאֶמר לָּ יו ֶלֱאֹכל ַוַיֲחֶזק בָּ )יא( ַוַתֵגש ֵאלָּ
יבֹוִאי  מִּ י עִּ ְכבִּ  ֲאחֹוִתי: ׁשִּ

תיאור בלשון 
 נקייה

ַמע  ּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולֹא שָּ )י( ַוְיִהי ְכַדְברָּ
ּה  ָמּה:ֵאֶליהָּ ִלְשַכב ֶאְצלָּ ְהיֹות עִּ  לִּ

לֹום אָּ  ִחיהָּ ַהֲאִמינֹון )כ( ַויֹאֶמר ֵאֶליהָּ ַאְבשָּ
ִחיְך  ָמְךאָּ  ...?ָהָיה עִּ

מעשה "רעה 
 הזאת

ה ִעִמי  )יב( ַוִתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאֹמר ִשְכבָּ
ס  נָּ ּה ַויָּ דָּ )יג( ַוְיִהי  :ַוֵיֵצא ַהחּוָצהַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ְביָּ

ּה  דָּ ַזב ִבְגדֹו ְביָּ ּה ִכי עָּ  :ַוָיָנס ַהחּוָצהִכְראֹותָּ

ְרתֹו ַויֹאֶמר  א ֶאת ַנֲערֹו ְמשָּ ְלחּו)יז( ַוִיְקרָּ א  ׁשִּ נָּ
ַלי  : ַהחּוָצהֶאת זֹאת ֵמעָּ  ּוְנֹעל ַהֶדֶלת ַאֲחֶריהָּ

ְרתֹו  ַוֹיֵצא... )יח(  ּה ְמשָּ ַעל ַהֶדֶלת  ַהחּוץאֹותָּ ְונָּ
:  ַאֲחֶריהָּ

ְׁשֹמעַ )יט( ַוְיִהי  כעס האדון! יו ֶאת ִדְבֵרי ִאְשתֹו אֲ  כִּ ֶשר ֲאֹדנָּ
יו ֵלאֹמר  ה ֵאלָּ הִדְברָּ ים ָהֵאלֶׂ ה ִלי  ַכְדָברִּ שָּ עָּ

ַחר ַאּפֹוַעְבֶדָך   :ַויִּ

ִוד  ל  ָׁשַמע)כא( ְוַהֶמֶלְך דָּ ים ֵאת כָּ ַהְדָברִּ
ַחר לֹו ְמֹאד ה ַויִּ  :ָהֵאלֶׂ

ים ת ַּפסִּ  – ְכֹתנֶׂ
 מלכותבגד 

 שנקרע!!

ֵאל )לז:ג יו ִכי ֶבן  ָאַהב( ְוִיְשרָּ נָּ ל בָּ ֶאת יֹוֵסף ִמכָּ
ה לֹו  שָּ יםְזֻקִנים הּוא לֹו ְועָּ ת ַּפסִּ  :ְכֹתנֶׂ

ֶליהָּ  ים)יח( ְועָּ ת ַּפסִּ ָּ ְבנֹות  ְכֹתנֶׂ ִכי ֵכן ִתְלַבְשן
ר  מָּ ַהֶמֶלְך ַהְבתּוֹלת ְמִעיִלים ... )יט( ַוִתַקח תָּ

ּה  יםֵאֶפר ַעל רֹאשָּ ת ַהַּפסִּ ֶליהָּ ֲאֶשר עָּ  ּוְכֹתנֶׂ
 ...ָקָרָעה

יׁש  יאּו ָכל אִּ הֹוצִּ
 ֵמָעָלי

ִבים  ֹכל יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלֹכל ַהִנצָּ )א( ְולֹא יָּ
א  יו ַוִיְקרָּ לָּ יׁש ֵמָעָליעָּ יאּו ָכל אִּ ַמד  הֹוצִּ ְולֹא עָּ

יו )מה:א(  ִאיש ִאתֹו ְבִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ

יׁש)ט( ... ַויֹאֶמר ַאְמנֹון  יאּו ָכל אִּ   ֵמָעַליהֹוצִּ
יו: לָּ ל ִאיש ֵמעָּ  ַוֵיְצאּו כָּ

 
 קהלת רבה )וילנא( פרשה ז

 וחוטא ילכד בה זה פוטיפר -זה יוסף  -טוב לפני האלהים ימלט ממנה 
וחוטא זה אמנון - דבר אחר


