עמוד 53

ספר שמואל ב' ,חלק ב'

וְ דָ וִ ד יֹושֵׁ ב בִ ירּושָ ָל ִם – ח"ב
 .1דברים ג:כח
וְ צַ ו ֶאת יְהֹושֻׁ עַ וְ חַ זְ ֵקהּו וְ ַא ְמצֵ הּו כִּ י הּוא ַי ֲעבֹר לִּפְ נֵי
אֹותם ֶאת הָ ָא ֶרץ אֲ שֶ ר ִּת ְר ֶאה:
הָ עָ ם הַ זֶה וְ הּוא ַינ ְִּחיל ָ
 .2רש"י דברים ג:כח (ע"פ ספרי דברים כט)
כי הוא יעבור  -אם יעבור לפניהם ינחלו ,ואם לאו לא
ינחלו .וכן אתה מוצא כששלח מן העם אל העי והוא
ישב ויכו מהם אנשי העי וגו' (יהושע ז ,ה) ,וכיון שנפל
על פניו אמר לו קום לך (שם ז ,י) .קם לך כתיב ,אתה
הוא העומד במקומך ומשלח את בני למלחמה ,למה
זה אתה נופל על פניך ,לא כך אמרתי למשה רבך אם
הוא עובר עוברין ,ואם לאו אין עוברין:

אלה בן בעשה – ונדב בן ירבעם
 .3מלכים א טו – נדב בן ירבעם
(כה) וְ נָדָ ב בֶּ ן י ָָרבְ עָ ם מָ לְַך עַ ל י ְִּש ָר ֵאל בִּ ְשנַת ְש ַת ִּים
לְאסָ א מֶ לְֶך ְיהּודָ ה ( ...כז) וַ ִּי ְקשֹר עָ לָ יו בַ עְ ָשא בֶ ן אֲ ִּחיָה
ָ
לְבֵ ית יִּשָ שכָר ַו ַי ֵׁכהּו בַ עְ שָ א בְ גִ בְ תֹון אֲ שֶ ר לַפְ ל ְִּש ִּתים
ִש ָר ֵׁאל צָ ִרים עַ ל גִ ְבתֹון:
וְ נָדָ ב וְ כָל י ְ
 .4מלכים א טז – אלה בן בעשא
(ח) בִּ ְשנַת עֶ ְש ִּרים וָשֵ ש ָשנָה ל ְָאסָ א מֶ ֶלְך ְיהּודָ ה ָמ ַלְך
ֵׁאלָה בֶּ ן בַ עְ ָשא עַ ל ִּי ְש ָר ֵאל בְ ִּת ְרצָ ה ְשנ ָָת ִּים( :ט) וַ י ְִּקשֹר
עָ לָיו עַ בְ ּדֹו זִּ ְמ ִּרי שַ ר מַ חֲ ִּצית ָה ָרכֶב וְ הּוא בְ ִת ְרצָ ה ש ֶֹּׁתה
ִשכֹור בֵׁ ית ַא ְרצָ א אֲ שֶּ ר עַ ל הַ בַ יִת בְ ִת ְרצָ ה:

אחאב  - -ירבעם בן אחאב
 .5מלכים א כב  -אחאב
(לד) וְ ִּאיש ָמ ַשְך בַ ֶק ֶשת לְתֻׁ מֹו וַ ַיכֶה ֶאת ֶמלֶ ְך יִּ ְש ָר ֵאל
ֹאמר ל ְַרכָבֹו הֲ פְֹך י ְָדָך
בֵ ין הַ ְּדבָ ִּקים ּובֵ ין ַה ִּש ְריָן וַ י ֶ
וַתעֲלֶ ה
ֵיתי( :לה) ַ
יאנִּי ִּמן ַה ַמחֲ נֶה כִּ י ָהחֳ ל ִּ
וְ הֹוצִּ ֵ
הַ ִּמלְחָ מָ ה בַ יֹום ַההּוא וְ ַה ֶּמלֶּ ְך ָהיָה ָמע ֳָמד בַ ֶּמ ְרכָבָ ה
ֹׁנכַח אֲ ָרם ַוי ָָמת בָ עֶּ ֶּרב וַ ִּיצֶ ק ַּדם ַה ַמכָה ֶאל ֵחיק ָה ָרכֶב:
 .6מלכים ב ח' – ירבעם בן אחאב
האל
יֹורם בֶ ן ַא ְח ָאב ל ִַּמ ְל ָח ָמה עִּ ם חֲ זָ ֵ
(כח) ַו ֵילְֶך ֶאת ָ
יֹורם( :כט)
מֶ לְֶך אֲ ָרם ְב ָרמֹת גִּ לְ עָ ד ַויַכּו אֲ ַר ִּמים ֶאת ָ
יֹורם ַה ֶּמלְֶּך ל ְִה ְת ַרפֵׁא ְביִזְ ְרעֶּ אל ִמן ַה ַמכִ ים אֲ ֶּשר
ַויָשָ ב ָ
ָהאל ֶמלְֶך אֲ ָרם
ַיכֻּהּו אֲ ַר ִמים בָ ָר ָמה ְב ִּהלָחֲ מֹו ֶאת חֲ ז ֵ
יֹורם
הּודה י ַָרד ִּל ְראֹות ֶאת ָ
הֹורם ֶמ ֶלְך ְי ָ
וַאֲ חַ זְ יָהּו בֶ ן יְ ָ
חלֶה הּוא:
בֶ ן ַא ְח ָאב ְביִּזְ ְרעֶ אל כִּ י ֹ
 .7דניאל פרק ד
ְכּותא ִּּדי בָ בֶ ל ְמהַ לֵׁ ְך הֲ וָה:
(כו) ִּל ְקצָ ת י ְַר ִּחין ְת ֵרי עֲשַ ר עַ ל הֵׁ י ַכל מַ ל ָ
(כז) עָ נֵה מַ לְ כָא וְ ָאמַ ר הֲ לָא דָ א ִהיא בָ בֶּ ל ַרבְ ָתא ִדי אֲ נָה ֱב ַני ְַתּה
ִיקר הַ ְד ִרי:
לְבֵׁ ית מַ לְכּו בִ ְת ַקף ִח ְס ִני וְ ל ָ

לְסֹוף חֳ ָד ִּשים ְשנֵים עָ ָשר ,עַ ל ֵׁהיכַל ַה ַמלְ כּות ֶּשל בָ בֶּ ל
אֹומר :הֲ ל ֹׁא ז ֹׁאת ִהיא בָ בֶּ ל
ְמהַ לְֵׁך הָ ָיה .עֹונֶה ַה ֶמלְֶך וְ ֵ
יה לְ בֵׁ ית ַמלְכּות ,בחֹׁזֶּק ָח ְסנִ י
ִית ָ
הַ גְ דֹו ָלה ,אֲ ֶּשר אֲ נִי ְבנ ִ
וְ לִכְ בֹוד הֲ ָד ִרי.

אצל סוטה (בת שבע) נאמר( :במ' ה:יב)
אצל עכן נאמר (ז:א)
(א) וַ י ְִמעֲלּו בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל ַמעַ ל בַ חֵ ֶרם  -וַיִּ ַקח עָ כָ ן בֶ ן כ ְַר ִּמי ּדַ בֵ ר ֶאל בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָת אֲ ל ֵֶהם ִּאיש ִּאיש כִּ י ִּת ְש ֶטה
ִּא ְשתֹו ּומָ ֲעלָה בֹו ָמעַ ל( :במ' ה:יב)
ְהּודה ִּמן הַ חֵ ֶרם
בֶ ן זַבְ ִּּדי בֶ ן ז ֶַרח לְ מַ טֵ ה י ָ
ַו ֵׁי ַרע הַ ּדָ בָ ר אֲ ֶשר עָ ָשה ָדוִּ ד ְבעֵׁ ינֵׁי ְיקֹוָק (יא:כז)
ִש ָר ֵׁאל:
וַ יִחַ ר ַאף יְקֹוָק ִב ְבנֵׁי י ְ

