
 90עמוד   ספר שמואל ב', חלק ב'

 ארבעתיים
 

 כב: גמ' יומא .1
ילד, אמנון, תמר,  -ואת הכבשה ישלם ארבעתים 

 .ואבשלום
 

 שם יב:זרלב"ג  .2
כי הוא המית אוריה ומתו תחתיו ארבעה מבניו והם 

 ...אמנון ואבשלום ואדניהבת שבע  בן -
 

 מל"א ג:ז .3
ק א   ה ְיקוָּ ִוד _ְוַעתָּ ה ִהְמַלְכתָּ ֶאת ַעְבְדָך ַתַחת דָּ י ַאתָּ ֹלהָּ

ִבי  בֹא: ָקֹטן ְוָאֹנִכי ַנַעראָּ  לֹא ֵאַדע ֵצאת וָּ
 

 שםרש"י  .4
היה וזה לך החשבון ויקרא  בן י"ב שנה -)ז( נער קטן 

בו בפרק ענה אמנון שמו ידידיה )שמואל ב' י"ב כ"ה( 
שנאמר ויהי אחרי כן ולאבשלום אחות,  את תמר

ויהיו גוזזים לאבשלום והרג את  שנתים ימיםמקץ 
 ג' שניםאמנון ואבשלום ברח וילך גשורה ויהי שם 

וישב הרי ה' שנים ושב אבשלום לירושלים 
הרי שבע לשלמה ומרד באביו  בירושלים שנתים
הרי  ויהי רעב בימי דוד שלש שניםונהרג, אחר זאת 

עשר, באחת עשרה מנה את ישראל וישוטו בכל הארץ 
ת מותו תיקן משמרו' שנא' בשנת תשעה חדשים בשנ

הארבעים למלכות דוד נדרשו הרי שתים עשרה למלך 
 שלמה:

 

 שמ"ב פרק ה' .5
ַלִם ַאֲחֵרי ֹבאו  ִשים ִמירּושָּ ִוד עוד ִפַלְגִשים ְונָּ )יג( ַוִיַקח דָּ
נות: )יד( ְוֵאֶלה  ִנים ּובָּ ִוד בָּ ְלדּו עוד ְלדָּ ֵמֶחְברון ַוִיּוָּ

ִם ְשמות ַהִיֹּל לָּ ַשּמּוַע ְושֹוָבב ְוָנָתן ִדים לו ִבירּושָּ
ִפיַע: )טז( ּוְשֹלֹמה ִלישּוַע ְוֶנֶפג ְויָּ ר ֶוא  : )טו( ְוִיְבחָּ

ֶלט: פ ִליפָּ ע ֶוא  דָּ ע ְוֶאְליָּ מָּ ִלישָּ  ֶוא 
 

 דהי"א ג .6
ִויד ֲאֶשר נוַלד לו ְבֶחְברון ַהְבכור  יּו ְבֵני דָּ )א( ְוֵאֶלה הָּ

 ַלֲאִביַגִיל ָדִניֵּאלַהִיְזְרֵעאִלית ֵשִני  ַלֲאִחיֹנַעם ַאְמֹנן

ַבת  ַמֲעָכהֶבן  ְלַאְבָשלֹוםַהַכְרְמִלית: )ב( ַהְשִלִשי 

ְרִביִעי  : )ג( ַחִגיתֶבן  ֲאֹדִנָיהַתְלַמי ֶמֶלְך ְגשּור הָּ

 ְלֶעְגָלה ִיְתְרָעםַהִשִשי  ַלֲאִביָטל ְשַפְטָיהַהֲחִמיִשי 
ִנים ִא  ם ֶשַבע שָּ ְך שָּ ה נוַלד לו ְבֶחְברון ַוִיְמלָּ ְשתו: )ד( ִששָּ

ִם: ס  לָּ ַלְך ִבירּושָּ ה מָּ נָּ לוש שָּ ִשים ּוְשֹלִשים ְושָּ ה ֳחדָּ  ְוִששָּ

ִים  לָּ ִשְמָעא ְושֹוָבב ְוָנָתן )ה( ְוֵאֶלה נּוְלדּו לו ִבירּושָּ
לַאְרָבָעה ְלַבת ּוְשֹלֹמה  ר שּוַע ַבת ַעִּמיאֵּ : )ו( ְוִיְבחָּ

ע  מָּ ִלישָּ ִפיַע: )ח( ֶוא  ֶלט: )ז( ְוֹנַגּה ְוֶנֶפג ְויָּ ִליפָּ ע ֶוא  מָּ ִלישָּ ֶוא 

ִויד ִמְלַבד ְבֵני  ה: )ט( ֹכל ְבֵני דָּ ִליֶפֶלט ִתְשעָּ ע ֶוא  דָּ ְוֶאְליָּ
ם: פ ר ֲאחותָּ מָּ  ִפיַלְגִשים ְותָּ

 

 כב:יומא גמ'  .7
דוד,  נצטרעב: ששה חדשים דאמר רב יהודה אמר ר
, ונסתלקה הימנו שכינה, ופרשו הימנו סנהדרין

ה  ִשיבָּ דכתיב ישובו לי יראיך וידעי עדותיך, וכתיב  הָּ
ה ִתְסְמֵכִני  )תה' נא( ִלי ְששון ִיְשֶעָך ְורּוַח ְנִדיבָּ

 

 נט.בבא מציעא גמ'  .8
נוח לו לאדם שיבוא על ספק אשת איש ואל ילבין פני 

מדדרש רבא. דדרש רבא:  -מנא לן?  -ם. חבירו ברבי
ַלי ֵנִכים  פּו ֶנֶאְספּו עָּ סָּ ְמחּו ְוֶנא  מאי דכתיב ּוְבַצְלִעי שָּ

ּמּו ְרעּו ְולֹא דָּ ַדְעִתי קָּ אמר דוד לפני  -)תה' לה(  ְולֹא יָּ
הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך 
שאם היו מקרעים בשרי לא היה דמי שותת לארץ. 

א עוד, אלא אפילו בשעה שעוסקין בנגעים ואהלות ול
 -אומרים לי: דוד, הבא על אשת איש מיתתו במה? 

ואני אומר להם: מיתתו בחנק, ויש לו חלק לעולם 
אין לו חלק  - אבל המלבין את פני חבירו ברביםהבא, 

 לעולם הבא.
 

 שמ"ב יח .9
יו ֶאת ַמצֶ  ַקח ַוַיֶצב לו ְבַחיָּ ֹלם לָּ ֶבת ֲאֶשר )יח( ְוַאְבשָּ

ַמר  ןְבֵעֶמק ַהֶּמֶלְך ִכי אָּ ין ִלי בֵּ ַבֲעבּור ַהְזִכיר ְשִמי  אֵּ
ּה  ֵרא לָּ א ַלַּמֶצֶבת ַעל ְשמו ַוִיקָּ ַעד ַהיום  ַיד ַאְבָשֹלםַוִיְקרָּ

 ַהֶזה: ס
 

 שמ"ב יד .10
לום )כז(  ְלדּו ְלַאְבשָּ ּה  ְשלֹוָשה ָבִנים ּוַבת ַאַחתַוִיּוָּ ּוְשמָּ

ה ְיַפת ַמְרֶאה: פ ה ִאשָּ ְיתָּ ר ִהיא הָּ מָּ  תָּ
 

 רש"י שם .11
ממלא מקומי ויהיה חשוב  -)יח( כי אמר אין לי בן 

 כמותי:
 

 שםרד"ק  .12
ולמעלה כתיב ויולדו לאבשלום  -כי אמר אין לי בן 

לפיכך עשה  שמתושלשה בנים ובת אחת היו לו אלא 
שהיו לו המצבה הזאת להיות לו לזכרון אחר מותו 

 אומרים יד אבשלום ויד פירושו מקום

 


