
 50עמוד   ספר שמואל ב', חלק ג' 

 פרק י"ד: דוד, יואב, האשה התקונית, ואבשלום )המשך( 
 

 רד"ק שמואל ב י"ד:כה  .1
לסיפור  סמוך    -)כה( וכאבשלום לא היה איש יפה  

כי היה    מה גרם לו זהשמרד באביו ספר    המרד
  ונתגאה ביופיו יפה ובכל ישראל לא היה כמוהו  

כי    ובשערו דוד  וחשב  מבני  למלוכה  ראוי  אין 
להמליך    כמוהו המלך  בלב  כי  שמע  אולי  ומרד 

לב   וגנב  בחייו  אביו  על  ומרד  אחריו  שלמה 
 ישראל:

 

 ראשית ל"ז:ב רש"י ב .2

נער   נערות,    -והוא  מעשה  עושה  מתקן שהיה 
 : יפה נראהממשמש בעיניו, כדי שיהיה  בשערו

 

 שמואל ב' תוך ספרו על מ, הרב אמנון בזק .3
היו  מה פשר יחסו המיוחד של דוד לאבשלום? מדוע  

עזים   אמנון,  של  רוצחו  לאבשלום,  דוד  של  געגועיו 
שעל שאלות  ,  דומה...  מרגשי האבל על מות אמנון?  

הפרש באה  הקצרה  יאלו  יופיו   לענות.  שלפנינו  יה 
דוד לבו של  , הנדיר של אבשלום משך את תשומת 

  יתה השורש לכל פרשת בת שבע שרגישותו ליופי הי
ב( י"א,  הוא  )עיין  זה  יופי  המקרא  ההסבר  .  ליחסו  של 

ו  הזה  לבן  דוד  של  השאלות  התשובה  המיוחד  לכל 
דוד  לימים  ששאלנו.   דומה  מאותו טעם  יעניק  יחס 

 : לבן אחר שלו
א   ַחִגית  ֶבן  ַוֲאֹדִניָּה  אֹמר   ִמְתַנשֵּׂ  ֶרֶכב  לו   ַוַיַעש   ֶאְמֹלְך  ֲאִני   לֵּׂ

רָּ  ִצים   ִאיש  ַוֲחִמִשים   ִשיםּופָּ יו  רָּ נָּ בו  ְולֹא.  ְלפָּ ִביו   ֲעצָּ יו   אָּ   ִמיָּמָּ
אֹמר ה   ַמּדּועַ   לֵּׂ כָּ ִשיתָּ   כָּ ַאר  טֹוב   הּוא   ְוַגם   עָּ ד  תֹּ ה   ְוֹאתו  ְמאֹּ   יְָּלדָּ
י לום  ַאֲחרֵּׂ  .ו(–)מל"א א', ה ַאְבשָּ

וטרגי,  חריג,  יחס  זהו  אכן,   על  וסבוך  ניחתו  בעטיו 
יחסוך  שהמקרא לא  ניח  לה ר  יסב ורבות.  דוד צרות  

 . ופשר אתמאתנו 
 

 מלכים א א' .4
ֶאְמֹלְך ֲאִני  אֹמר  לֵּׂ א  ִמְתַנשֵּׂ ַחִגית  ֶבן  ַוֲאֹדִניָּה   )ה( 

יו:  נָּ ִצים ְלפָּ ִשים ַוֲחִמִשים ִאיש רָּ רָּ ַוַיַעש לו ֶרֶכב ּופָּ
ִשיתָּ  ה עָּ כָּ אֹמר ַמּדּוַע כָּ יו לֵּׂ ִביו ִמיָּמָּ בו אָּ )ו( ְולֹא ֲעצָּ
ַאֲחֵרי   ָיְלָדה  ְואֹּתֹו  ְמאֹּד  תַֹּאר  טֹוב  הּוא  ְוַגם 

 :ַאְבָשלֹום
 

 שמואל א ט' .5
ּוְשמו   ִמין  ִמִבְניָּ ִאיש  ַוְיִהי  ֶבן  )א(  ל  ֲאִביאֵּׂ ֶבן  ִקיש 

ִיל:  ְצרור ֶבן ְבכוַרת ֶבן ֲאִפיַח ֶבן ִאיש ְיִמיִני ִגבור חָּ

ן ּוְשמו   יָּה בֵּׂ ין ִאיש    ָבחּור ָוטֹוב   ָשאּול )ב( ְולו הָּ ְואֵּׂ
ל טוב ִמֶמּנּו   אֵּׂ י ִיְשרָּ ִמִשְכמֹו ָוַמְעָלה ָגבַֹּה ִמָכל  ִמְבנֵּׂ

 :ָהָעם
 

 שמואל א ט"ז .6
ל  )ז ק ֶאל ְשמּואֵּׂ ַויֹאֶמר ְיקוָּ ַאל ַתֵבט ֶאל ַמְרֵאהּו ( 

ִכי ְמַאְסִתיהּו ִכי לֹא ֲאֶשר ִיְרֶאה    ְוֶאל ְגבַֹּה קֹוָמתֹו
ִכי   ם  דָּ אָּ ִיְרֶאה  הָּ ַויקָֹוק  ַלֵעיַנִים  ִיְרֶאה  ָהָאָדם 

י  ַלֵלָבב ִלְפנֵּׂ הּו  ַוַיֲעִברֵּׂ ב  דָּ ֲאִבינָּ ֶאל  ִיַשי  א  ַוִיְקרָּ )ח(   :
ר  ְש  ק: )ט( ַוַיֲעבֵּׂ ַחר ְיקוָּ ֶזה לֹא בָּ ל ַויֹאֶמר ַגם בָּ מּואֵּׂ

ר   ק: )י( ַוַיֲעבֵּׂ ַחר ְיקוָּ ֶזה לֹא בָּ ה ַויֹאֶמר ַגם בָּ ִיַשי ַשמָּ
ֶאל  ל  ְשמּואֵּׂ ַויֹאֶמר  ל  ְשמּואֵּׂ י  ִלְפנֵּׂ יו  נָּ בָּ ִשְבַעת  ִיַשי 

ֶלה: )יא( ַויֹאֶמר ְשמ אֵּׂ ק בָּ ַחר ְיקוָּ ל ֶאל ִיַשי לֹא בָּ ּואֵּׂ
ה   ְוִהּנֵּׂ ן  טָּ ַהקָּ ַאר  ַויֹאֶמר עוד שָּ ִרים  ַהְּנעָּ ֲהַתמּו  ִיַשי 
ֶחּנּו ִכי   ה ְוקָּ ל ֶאל ִיַשי ִשְלחָּ ֹרֶעה ַבצֹאן ַויֹאֶמר ְשמּואֵּׂ
ְוהּוא   הּו  ַוְיִביאֵּׂ ַוִיְשַלח  )יב(  ֹפה:  ֹבאו  ַעד  ֹסב  נָּ לֹא 

ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹּאי ְיֵפה  ק    פ  ַאְדמֹוִני ִעם  ַויֹאֶמר ְיקוָּ
הּו ִכי ֶזה הּוא:  חֵּׂ  קּום ְמשָּ

 
 מלכים א ב' .7

ב ִכי   ה ַעד יואָּ אָּ ה בָּ יֹוָאב ָנָטה ַאֲחֵרי  )כח( ְוַהְשֻמעָּ
ִנָיה ָנָטה  ֲאדֹּ ֹּא  ל ַאְבָשלֹום  ֶאל    ְוַאֲחֵרי  ב  יואָּ ס  נָּ ַויָּ

ק ַח: ֹאֶהל ְיקוָּ ק ְבַקְרנות ַהִמְזבֵּׂ  ַוַיֲחזֵּׂ
 

 .סנהדרין דף מטגמ'  .8
יהודה:   רב  אמר  נטה,  לא  לנטות  מאי  שביקש 

. ומאי טעמא לא נטה? אמר רבי אלעזר:  ולא נטה
 עדיין ליחלוחית של דוד קיימת.

What is the meaning of ‘Joab did not follow Absalom’? 

Rav Yehuda says: It serves to teach that Joab wanted to 

follow Absalom, but in he did not follow him.  Why 

not?  Rabbi Elazar says: David was still in full 

possession of his vitality… 

 

 בראשית מ"ו .9
ל  אֵּׂ ִיְשרָּ ִלְקַראת  ַוַיַעל  ֶמְרַכְבתו  ף  יוסֵּׂ ַוֶיְאֹסר  )כט( 

לָּ  אֵּׂ א  ַויֵּׂרָּ ה  ֹגְשנָּ ִביו  ַעל  יו  אָּ ַוֵיְבְך  ַצָּואָריו  ַעל  ַוִיפֹּל 
 :ַצָּואָריו עֹוד

 
 


