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 כג שםרד"ק  .1
מנהגם הם לעשות משתה ביום שהיו גוזזים  -ֹגְזִזים 

 צאנם וכן בענין נבל:
 

 שמ"א כה:ח .2
)ח( ְשַאל ֶאת ְנָעֶריָך ְוַיִגידּו ָלְך ְוִיְמְצאּו ַהְנָעִרים ֵחן 

נּוְבֵעיֶניָך  י ַעל יֹום טֹוב בָּ ְתָנה ָנא ֵאת ֲאֶשר ִתְמָצא ָיְדָך  כִּ
 ַלֲעָבֶדיָך ּוְלִבְנָך ְלָדִוד.

 

 י"ג כדשם  אברבנאל .3
ומלבד זה הנה עוד דרש אל המלך אביו שילך שמה 

דרש אבשלום שילך המלך להיותו  הוא ועבדיו, ולא
להסיר ספק מלבו כדי שיבטח חפץ בהליכתו, כי אם 

, מה שלא היה אלו דרש אבשלום המלך בטוב כוונתו
 על הליכת אחיו לבדם שמה:
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ַלח)א( ַוְיִהי ִלְתשּוַבת ַהָשָנה ְלֵעת ֵצאת ַהְמָלאִכים  שְׁ ָדִוד  ַויִּ
ִעמֹו ְוֶאת ָכל ִיְשָרֵאל ַוַיְשִחתּו ֶאת ְבֵני  ֶאת יֹוָאב ְוֶאת ֲעָבָדיו

 ַעמֹון ַוָיֻצרּו ַעל ַרָבה ְוָדִוד יֹוֵשב ִבירּוָשָלִם: ס
ַלח)ג(  שְׁ ָדִוד ַוִיְדֹרש ָלִאָשה ַויֹאֶמר ֲהלֹוא זֹאת ַבת ֶשַבע  ַויִּ

 ַבת ֱאִליָעם ֵאֶשת אּוִרָיה ַהִחִתי:
ַלח)ד(  שְׁ ִוד ַמְלָאִכים ַוִיָקֶחָה ַוָתבֹוא ֵאָליו ַוִיְשַכב ִעָמּה דָ  ַויִּ

 ְוִהיא ִמְתַקֶדֶשת ִמֻטְמָאָתּה ַוָתָשב ֶאל ֵביָתּה: 
ַלח)ו(  שְׁ ַלחָדִוד ֶאל יֹוָאב  ַויִּ ַלחֵאַלי ֶאת אּוִרָיה ַהִחִתי  שְׁ שְׁ  ַויִּ

 יֹוָאב ֶאת אּוִרָיה ֶאל ָדִוד: 
ֶחךָּ ר ָדִוד ֶאל אּוִרָיה ֵשב ָבֶזה ַגם ַהיֹום ּוָמָחר )יב( ַויֹאמֶ   ֲאַשלְׁ

 ַוֵיֶשב אּוִרָיה ִבירּוָשַלִם ַביֹום ַההּוא ּוִמָמֳחָרת:
ַלח)יד( ַוְיִהי ַבֹבֶקר ַוִיְכֹתב ָדִוד ֵסֶפר ֶאל יֹוָאב  שְׁ ְבַיד  ַויִּ

  אּוִרָיה:
ַלח)כז( ַוַיֲעֹבר ָהֵאֶבל  שְׁ  ...ָדִוד ַוַיַאְסָפּה ֶאל ֵביתֹו  ַויִּ
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לֹום ֹרֵכב ַעל ַוִיָקֵרא ַאְבָשלֹום ִלְפֵני ַעְבֵדי ָדִוד  שָּ ַאבְׁ וְׁ
ַוָיבֹא ַהֶפֶרד ַתַחת שֹוֶבְך ָהֵאָלה ַהְגדֹוָלה ַוֶיֱחַזק  ַהֶפֶרד

ין ָהָאֶרץ ְוַהֶפֶרד ֲאֶשר רֹאשֹו ָבֵאָלה ַויַֻתן ֵבין ַהָשַמִים ּובֵ 
 ַתְחָתיו ָעָבר:

 

 מלכים א א':לג .6
)לג( ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעָמֶכם ֶאת ַעְבֵדי ֲאֹדֵניֶכם 

הְוִהְרַכְבֶתם ֶאת ְשֹלֹמה ְבִני ַעל  דָּ רְׁ י ַהפִּ  ֲאֶשר לִּ
 ְוהֹוַרְדֶתם ֹאתֹו ֶאל ִגחֹון:
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ִגְדעֹון ָהיּו ִשְבִעים ָבִנים ֹיְצֵאי ְיֵרכֹו ִכי ָנִשים ַרבֹות )ל( ּולְ 
ָהיּו לֹו: )לא( ּוִפיַלְגשֹו ֲאֶשר ִבְשֶכם ָיְלָדה ּלֹו ַגם ִהיא ֵבן 

 ַוָיֶשם ֶאת ְשמֹו ֲאִביֶמֶלְך:
 )א( ַוֵיֶלְך ֲאִביֶמֶלְך ֶבן ְיֻרַבַעל ְשֶכָמה ֶאל ֲאֵחי ִאמֹו ַוְיַדֵבר
ֲאֵליֶהם ְוֶאל ָכל ִמְשַפַחת ֵבית ֲאִבי ִאמֹו ֵלאֹמר: )ב( 
ַדְברּו ָנא ְבָאְזֵני ָכל ַבֲעֵלי ְשֶכם ַמה טֹוב ָלֶכם ַהְמֹשל 
ָבֶכם ִשְבִעים ִאיש ֹכל ְבֵני ְיֻרַבַעל ִאם ְמֹשל ָבֶכם ִאיש 

: )ג( ַוְיַדְברּו ֲאֵחי ֶאָחד ּוְזַכְרֶתם ִכי ַעְצְמֶכם ּוְבַשְרֶכם ָאִני
ִאמֹו ָעָליו ְבָאְזֵני ָכל ַבֲעֵלי ְשֶכם ֵאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ַוֵיט ִלָבם ַאֲחֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִכי ָאְמרּו ָאִחינּו הּוא: )ד( 
ַוִיְתנּו לֹו ִשְבִעים ֶכֶסף ִמֵבית ַבַעל ְבִרית ַוִיְשֹכר ָבֶהם 

ָנִשים ֵריִקים ּוֹפֲחִזים ַוֵיְלכּו ַאֲחָריו: )ה( ֲאִביֶמֶלְך אֲ 
ֻרַבַעל ַוָיבֹא ֵבית ָאִביו ָעְפָרָתה  ֵני יְׁ יו בְׁ ַוַיֲהֹרג ֶאת ֶאחָּ

ֹטן  ֻרַבַעל ַהקָּ ם ֶבן יְׁ ֵתר יֹותָּ ּוָּ ת ַויִּ יש ַעל ֶאֶבן ֶאחָּ ים אִּ עִּ בְׁ שִּ
א בָּ י ֶנחְׁ  : סכִּ
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)א( ַוֲעַתְלָיה ֵאם ֲאַחְזָיהּו ָרֲאָתה ִכי ֵמת ְבָנּה ַוָתָקם 
ַוְתַאֵבד ֵאת ָכל ֶזַרע ַהַמְמָלָכה: )ב( ַוִתַקח ְיהֹוֶשַבע ַבת 
ַהֶמֶלְך יֹוָרם ֲאחֹות ֲאַחְזָיהּו ֶאת יֹוָאש ֶבן ֲאַחְזָיה ַוִתְגֹנב 

ֹאתֹו ְוֶאת ֵמיִנְקתֹו  ֹאתֹו ִמתֹוְך ְבֵני ַהֶמֶלְך ַהמּוָמִתים
 ַבֲחַדר ַהִמטֹות ַוַיְסִתרּו ֹאתֹו ִמְפֵני ֲעַתְלָיהּו ְולֹא הּוָמת:
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ואמר שעתליה אמו כיון שראתה בנה אחזיהו מת 
הרגה כל זרע המלוכה, כדי שלא ישאר איש יושב על 
כסא דוד והיא היתה המולכת ומנהגת כל הארץ 

 בחזקה.
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כל הימים היה מתאבל על אמנון בנו  דוד -ַוִיְתַאֵבל 
שהיה אבשלום  שזוכר אחר כן והם שלש שנים

 בגשור: 
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 :כל ימי חייוהמלך התאבל על אמנון בנו  -ַוִיְתַאֵבל 
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מתחלה אמר שברח ממקומו  –ואבשלום ברח וגו׳ 

ועתה בא לומר ששהה  שהלך אל תלמיואחר זה אמר 
 .שלש שניםשם 


