
 26עמוד   ספר שמואל ב'

 דוד ואיש בושת -פרק ב': הממלכה המפוצלת 
 

 יבש גלעד
 
 ו פסוק ב פרק ב שמואל ם"מלבי .1
, לו מודדים מודד שאדם שבמדה אחר'. ה יעש ועתה( ו)

' שה ואחר. שעשיתם החסד נגד חסד עמכם' ה יעש בודאי
'. וכו אנכי וגם: אמת עמכם יעשה, הטוב שכר משלם

 מן בקל זה על שיגיעם הסכנה על יפחדו בל הודיעם
 הזאת הטובה אתכם לעשות מוכן אנכי גם כי, הפלשתים

 ,הזה הדבר את עשיתם בעבורו אשר
 

 ז פסוק ב פרק ב שמואל ם"מלבי .2

 שילחם מי ואין שאול אדוניכם מת כי עתה ל"ר. ועתה( ז)
 בל ז"ובכ, בעצמכם להתחזק אתם צריכים, בעדכם

 בית משחו אותי גם כי, בעדכם מגן שאין לחשוב תתיאשו
 :בצר למשגב לכם ואהיה, יהודה

 
 יד סימן ב פרשה( וילנא) רבה רות .3

 ולא טהרה ולא טומאה לא בה אין זו מגלה זעירא ר"א
 טוב שכר כמה ללמדך נכתבה ולמה היתר ולא איסור
 חסדים לגומלי

 
 אבנר ואיש בושת

 
 בני שאול בשמ"א

 

 יד פרק א שמואל .4

ְהיּו( מט) אּול ְבֵני ַויִּ  שָׁ
 שּועַ  ּוַמְלִכי ְוִיְשִוי יוָֹנָתן
יו ְשֵתי ְוֵשם  ֵשם ְבֹנתָׁ

ה ירָׁ  ְוֵשם ֵמַרב ַהְבכִּ
יַכל ַהְקַטנָׁה  :מִּ

 

 ל פרק א שמואל .5

ים ַוַיְדְבקּו( ב) ְשתִּ  ֶאת ְפלִּ
אּול יו ְוֶאת שָׁ נָׁ  בָׁ

ים ַוַיּכּו ְשתִּ  ֶאת ְפלִּ
 ֲאִביָנָדב ְוֶאת ְיהוָֹנָתן

 ְבֵני שּועַ  ַמְלִכי ְוֶאת
אּול  :שָׁ

 
ן  יֹונָׁתָׁ
 ִיְשִוי

י  שּועַ  ַמְלּכִּ
ב ינָׁדָׁ  ֲאבִּ

 בני שאול בדה"י
 

 דהי"א ח .6

יד ְוֵנר( לג) יש ֶאת הֹולִּ  קִּ
יש יד ְוקִּ אּול ֶאת הֹולִּ  שָׁ

אּול יד ְושָׁ  ֶאת הֹולִּ
 שּועַ  ַמְלִכי ְוֶאת ְיהוָֹנָתן

 ְוֶאת ֲאִביָנָדב ְוֶאת
 ּוֶבן( לד)  :ֶאְשָבַעל
ן יב ָבַעל ְמִריב ְיהֹונָׁתָׁ  ּוְמרִּ

יד ַבַעל ה ֶאת הֹולִּ יכָׁ  :מִּ
 
 
 
 
 
 

ן  יֹונָׁתָׁ
י  שּועַ  ַמְלּכִּ

ב ינָׁדָׁ  ֲאבִּ
 ֶאְשָבַעל

 

 דהי"א שם דוד מצודת .7

 ישוי והוא שאול תחת שמלך בושת איש היא - אשבעל
 :א"בש האמור

 
 י פסוק ב פרק ב שמואל ג"רלב .8

 שאול בן בשת איש היה שנה ארבעים בן כי זכר והנה( י)
 שתי אם כי מלך לא אם והנה מלך שנה ושתים במלכו
 דברים משלשה אחד יחוייב שנים

 שנים חמש שאול מות אחרי להמליכו אבנר שימתין אם
 ממלכות בכל דוד יחזיק שלא כדי שאול מיתת תכף וחצי

 ישראל
 אחרי עליהם דוד להמליך' ישר שימתינו הוא השני והענין

 מאד רחוק כן גם וזה וחצי שנים חמש בושת איש מות
 להמליך' ישר נתרצו שכבר כן גם מצאנו שכבר עם בעיני

 שימתינו יתכן לא ולזה בושת איש בחיי גם עליהם דוד
  בשת איש אחרי להמליכו

 שאול מיתת בין הזמן זה קצת שיהיה הוא השלישי והענין
 עליהם דוד את' ישר כל מלכות ובין בשת איש מלכות ובין
 הקודמים' בעניני הנזכרות הסבות מפני רחוק כ"ג וזה

 שמה להעיר הוא מלך שנה ושתים שאמרו בעיני וידמה
 אחרי אם כי היה לא ויואב אבנר מענין זה אחר שספר
 ... שנים שתי שמלך

 
 י פסוק ב פרק ב שמואל דוד מצודת .9

 שתי כולם על ומלך ישראל כל על ל"ר - ישראל על( י)
 מלך לא הקודמים החדשים וששת השנים וחמשת שנים
 ועוד למעלה שזכר המקומות על א"כ ישראל כל על עדיין
 היה מלכותו משך ימי וכל מהמקומות מה על לאחת אחת

 :בחברון דוד שמלך כחשבון
 


