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 יאט:

ֹּאֶמר  ֶּדָךֶאל ַהֶמֶלְך  ִציָבאַוי ן ַיֲעֶשה ַעבְּ ּדֹו כֵּ ִני ַהֶמֶלְך ֶאת ַעבְּ ַצֶוה ֲאדֹּ כֹּל ֲאֶשר יְּ ת כְּ ָחִני  ּוְמִפיֹבשֶׁ לְּ ל ַעל שֻׁ אֹּכֵּ
י ַהֶמֶלְך נֵּ ַאַחד ִמבְּ  כְּ

 
 שם רש"י
ֶּדָך)יא(  ן ַיֲעֶשה ַעבְּ ִפיבֶֹּשת כֵּ ָחִני  ומְּ לְּ ל ַעל שֻׁ  -אֹּכֵּ

ֶּדָךציבא אמר  ן ַיֲעֶשה ַעבְּ ִפיבֶֹּשתהשיב ודוד  כֵּ  ומְּ
ָחִני לְּ ל ַעל שֻׁ  אֹּכֵּ

 שם רד"ק
ִפיבֶֹּשת )יא( ָחִני  ומְּ לְּ ל ַעל שֻׁ אף על פי  -אֹּכֵּ

שמפיבשת אוכל על שלחני כאחד מבני המלך ולא 
יצטרך לכל הדבר הזה אעפ"כ אעשה כמו 

 לעבוד כל הנחלה למפיבשת ולבניו שצויתני
 

 משלי ל
ַתחַ  ָזה ֶאֶרץ וְּ ת: )כא( ַתַחת ָשלֹוש ָרגְּ אֵּ ֹּא תוַכל שְּ ַבע ל  ת ַארְּ

ד ִכי ִיְמלֹוְך)כב( ַתַחת  בֶׁ ַבע ָלֶחם:  עֶׁ ָנָבל ִכי ִישְּ  וְּ
ל  נוָאה ִכי ִתָבעֵּ  : פְוִשְפָחה ִכי ִתיַרש ְגִבְרָתּה)כג( ַתַחת שְּ

 
 ה:טזאבות משנה 

איזו היא  ושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולםבטל דבר בטלה אהבה  בדבר תלויהכל אהבה שהיא 
 :ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתןאהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמר 

 
 נו:-גמ' שבת נו.

ֹּאֶמר הַ דכתיב .... רב אמר: קיבל דוד לשון הרע ב ַוי ה יֹושֵּ ֹּאֶמר ִציָבא ֶאל ַהֶמֶלְך ִהנֵּ ֶניָך ַוי ַאיֵּה ֶבן ֲאדֹּ ֶמֶלְך וְּ
כות ָאִבי] ִבירוָשַלִם לְּ ת ַממְּ ל אֵּ ָראֵּ ית ִישְּ  -ומנא לן דקיבל מיניה )שמ"ב טז(.   .[ִכי ָאַמר ַהיֹום ָיִשיבו ִלי בֵּ

ֹּאֶמר ִציָבא ִהשְּ דכתיב  ִפי בֶֹּשת ַוי ָך כֹּל ֲאֶשר ִלמְּ ה לְּ ִצָבא ִהנֵּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לְּ ִני ַוי יֶניָך ֲאדֹּ עֵּ ן בְּ ָצא חֵּ יִתי ֶאמְּ ַתֲחוֵּ
 )שם יט( .ַהֶמֶלְך

המר רב יהודה אמר רב: בשעה שאמר דוד למפיבשת א ת ַהָשדֶׁ יצתה בת  )שם יט( ַאָתה ְוִציָבא ַתְחְלקּו אֶׁ
אמר רב יהודה אמר רב: אילמלי לא קיבל דוד לשון קול ואמרה לו: רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה. 

 הרע לא נחלקה מלכות בית דוד, ולא עבדו ישראל עבודה זרה, ולא גלינו מארצנו.
 

 מל"א יב:טז - נבטירבעם בן  'פרק כ בשמ" – שבע בן בכרי
ִרי ִאיש  א() מֹו ֶשַבע ֶבן ִבכְּ ִלַיַעל ושְּ ָרא ִאיש בְּ ָשם ִנקְּ וְּ

ֹּאֶמר ַקע ַבשָֹּפר ַוי ִמיִני ַוִיתְּ  יְּ
ק ְבָדִוד  ן ִיַשיֵאין ָלנּו ֵחלֶׁ  ְולֹא ַנֲחָלה ָלנּו ְבבֶׁ

 :ִאיש ְלֹאָהָליו ִיְשָרֵאל

יֶהם  טז()  ֹּא ָשַמע ַהֶמֶלְך ֲאלֵּ ל ִכי ל ָראֵּ א ָכל ִישְּ ַוַירְּ
אמֹּר  ַוָיִשבו ָהָעם ֶאת ַהֶמֶלְך ָּדָבר לֵּ

קַמה ָלנּו  ן ִיַשיְולֹא ַנֲחָלה  ְבָדִוד ֵחלֶׁ  ְבבֶׁ
יָך ִיְשָרֵאל  ְלֹאָהלֶׁ

אָֹּהָליו: ל לְּ ָראֵּ ֶלְך ִישְּ ָך ָּדִוד ַויֵּ יתְּ ה בֵּ אֵּ  ַעָתה רְּ
 


