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 הקדמה 

 

חו של דוד למנוע בפרק זה מתוארים מעשים קשים מאד שאירעו בבית דוד לאחר מעשה בת שבע: אמנון מענה את תמר ושוכב עימה, אבשלום רוצח את אמנון, ואין בכו .1

 במעשה זה גם החל הקרע בין אבשלום לדוד. את המעשים הללו. 

"ואת הכבשה ישלם  ישלם כי הרעה הזו שבאה על דוד מבית היא חלק מהעונש על חטאו, כפי שאמר נתן הנביא: , ו( יב)לעיל ע"פ חז"ל אר רש"י יכבר בפרק הקודם ב

 הילד ואמנון תמר ואבשלום" :כך אירע לו, שלקה בארבעה בנים  - ארבעתים

ר. הכתוב מעיד כי תמר היא אחות אמנון, אך בתיאור המעשה אומרת תמר אל אמנון "מבואר דיו בפסוקיםענין הקרבה בין תמר לאמנון אינו  .2 ה ַדבֶּ ל ְוַעתָּ י לֹא  נָּא אֶּ ְך כִּ לֶּ ַהמֶּ

ךָּ  מֶּ י מִּ ֵענִּ ְמנָּ ה ַהזֹאת ַאלאומרת תמר: "המשך הכתובים ?!  וב", וכיצד הציעה זאת? הלא ברור שהמלך לא יאפשר מעשה אסוריִּ ה ַהְגדֹולָּ עָּ רָּ ר...אֹוֹדת הָּ י ֲאשֶּ מִּ יתָּ עִּ שִּ  עָּ

י  נציע כאן מספק פירושים אפשריים: , וכיצד יתכן הדבר?לכסות קלונהומשמע שלאחר מעשה רצתה להינשא לו כדי  "ְלַשְלֵחנִּ

ואחר כך נתגיירה, ולפיכך מצד זה  כדין אשת יפת תואר, "מעכה קודם שנתגיירהלנולדה "שתמר )סנהדרין כא.( הביאו את דברי רבותינו )פס' יג( ורש"י )פס' א( מצו"ד  .א

  אים אסורים. שולא היו הני

דתמר לא היתה בתו של דוד, אלא בת מעכה מן הגוי, והא דכתיב כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מציע את האפשרות " )קידושין כב.(הרשב"א בפירושו לתלמוד  .ב

 .."לפי שגדלו יחד כאחים -לא משום שהיתה בתו של דוד אלא שגדלה עם בנות המלך, וכי קרי לה אמנון אחותו  - מעילים 

 כאחות אבשלום.  איננה מתוארת כבתו של דוד אלא זה היאפרק אזכור של תמר ברש"י, ובעיקר הרשב"א, נסמכים גם על כך שבכל 

ראחותו של אמנון מהאב )דוד( ומה שהציעה " אמנםתמר  .ג ל ַדבֶּ ךָּ  נָּא אֶּ מֶּ י מִּ ֵענִּ ְמנָּ י לֹא יִּ ְך כִּ לֶּ ארה את מעשה י, ומה שתכדי להיחלץ ממנו לדחותו לשעה רק" היה ַהמֶּ

ה כ" אמנון השני עָּ ההָּ רָּ ת ַאֲחרֶּ יותר )שגרש אותה בכח באותו הרגע על ידי המשרת שדחפה ו" "ְגדֹולָּ לֶּ  ( אין פירושו שרצתה להינשא לו."יהָּ נַָּעל ַהדֶּ

 המורה יתאר את מסגרת המעשה. מידת הפירוט והסבר הפסוקים תהיה  על פי שיקול דעתו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יג

י ַאֲחֵרי": ההתחזותי: -א ן ֵכן ַוְיהִּ לֹום בֶּ ה ּוְלַאְבשָּ חֹות יָּפָּ ד אָּ וִּ ר  דָּ מָּ ּה תָּ ּוְשמָּ

הָּ  בֶּ ֱאהָּ ןַויֶּ ד ַאְמנֹון בֶּ וִּ )שהיתה אחות אבשלום מאם,  אמנון חשק בתמר ;"דָּ

יעץ לו עצה: , רודודו וחב-בןיונדב, ; וחולה עד שנעשה דואב( רחבהר' ה

ולבקש מאביו שישלח את תמר  שאיננו אוכל ת עצמו כחולההראול

על ידי כך שתכין את  אוכל מעטלהשיב את תאבונו וללסעוד אותו 

ת" – המאכל לעיניו ה ְלֵעיַני אֶּ ְשתָּ י  ְועָּ ַכְלתִּ ה, ְואָּ ְראֶּ ר אֶּ ְריָּה ְלַמַען ֲאשֶּ ַהבִּ

ה דָּ יָּ תהיא באה לבית אמנון " מנם; המלך שולח את תמר וא"ּמִּ ַקח אֶּ  ַותִּ

 

  

 

 

 התקופה או שלקחה במלחמה כאשת יפת תואר, וגיירה.                                              

עיסת  -קשה להשתחרר מהזיהוי הישיר של מילה זו עם הלביבה המוכרת והאהובה עלינו  לביבה

 תפוחי אדמה מטוגנת בשמן, אך אין מנוס.. הלביבות בפרקנו נעשו מבצק, ובושלו בסיר. 



מעשה 

אמנון 

 ותמר

(1-2) 

 

ש לָּ ֵצק ַותָּ ת ַהבָּ יו ַוְתַבֵשל אֶּ בֹות ַוְתַלֵבב ְלֵעינָּ "; אמנון מוציא את ַהְלבִּ

 .א להאכיל אותומחדרו ומבקש מתמר לבו הנוכחים

שעה שניגשת תמר לאמנון לעשות עימו חסד הוא  :נבלההעינוי והיז: -י

ק" -גומל לה במעשה נבלה  ּה ַוַיֲחזֶּ ר לָּ ּה ַויֹאמֶּ י בָּ י ֲאחֹותִּ מִּ י עִּ ְכבִּ י שִּ "; בֹואִּ

ְשֹמַע "תמר מנסה להניא אותו בכל הסבר אפשרי, אך לשווא,  ה לִּ בָּ ְולֹא אָּ

ֱחַזק ּה ַויֶּ נָּה ַוְיַענֶּהָּ  ְבקֹולָּ מֶּ ; ברגע שריצה אמנון את יצרו התהפך יחסו "מִּ

הָּ ַאְמנֹון "עד כדי כך שלא רצה לראותה ולו עוד לרגע אחד לתמר  ְשנָּאֶּ ַויִּ

ה ְמֹאד ה ְגדֹולָּ ְנאָּ ּה שִּ ר ֲאֵהבָּ ה ֲאשֶּ ּה ֵמַאֲהבָּ ר ְשֵנאָּ ה ֲאשֶּ ְנאָּ ה ַהשִּ י ְגדֹולָּ , כִּ

ר ּה ַאְמנֹון ַויֹאמֶּ י :לָּ י ֵלכִּ על אף תחנוניה של תמר שילח אותה  "!קּומִּ

ְלחּו" -בחרפה  ת שִּ ה נָּא אֶּ ַלי ַהחּוצָּ יהָּ , זֹאת ֵמעָּ ת ַאֲחרֶּ לֶּ "; תמר ּוְנֹעל ַהדֶּ

ר ַעל" - מפגינה ברבים את צערה ואבלה ר ֵאפֶּ מָּ ַקח תָּ ּה, ּוְכֹתנֶּת  ַותִּ רֹאשָּ

ה עָּ רָּ יהָּ קָּ לֶּ ר עָּ ים ֲאשֶּ ּה, ַהַפסִּ ם יָּדָּ שֶּ ה ַעל ַותָּ קָּ עָּ לֹוְך ְוזָּ ְך הָּ ּה, ַוֵתלֶּ אך  "רֹאשָּ

יְך הּואאבשלום משכנע אותה להחריש " חִּ י אָּ ישִּ י ַהֲחרִּ ה ֲאחֹותִּ ", ְוַעתָּ

 בבוא העת. לא יחשוד בדבר בכדי שיוכל לנקום בו אמנוןשכאשר כוונתו 

כעבור שנתיים, ניצל אבשלום את העיתוי של מעמד : לג: רצח אמנון-כג

צֹורֹגְזזִּ " -הגז  לֹום ְבַבַעל חָּ ; תחילה ביקש אבשלום מהמלך "ים ְלַאְבשָּ

ְכַבד  עצמו לבוא עם עבדיו לשמחת הגז, ומשהשיבו כי לא יבוא ".. ְולֹא נִּ

יָך לֶּ המלך לשלוח את אמנון עם שאר אחיו; בשעת המשתה  עתרנ" עָּ

תציווה אבשלום את עבדיו " ם ֹאתֹו-ַהכּו אֶּ תֶּ , כאשר ראו זאת "ַאְמנֹון ַוֲהמִּ

יש ַעל" –שאר בני המלך  ְרְכבּו אִּ נֻסּו-ַויִּ ְרדֹו ַויָּ  ."פִּ

ת"כי באה אל דוד  השמועה: לט: האבל-לד לֹום אֶּ כָּה ַאְבשָּ ְבֵני  כָּל הִּ

ְך ְולֹא לֶּ ד ַהמֶּ חָּ ם אֶּ אין הדבר כן, אלא ", אך יונדב הבין שנֹוַתר ֵמהֶּ

י  ַעל...ַאְמנֹון ְלַבדֹו ֵמתש" לֹוםפִּ -ְבֵניכאשר "התברר ", ואמנם כך ַאְבשָּ

ְך לֶּ אּו ַהמֶּ  –; אבל גדול ירד על בית המלך " לירושלים ועימם עם רבבָּ

ְבכּו ְוַגם" ם ַויִּ ְשאּו קֹולָּ ל ַויִּ ְך ְוכָּ לֶּ דֹול ְמֹאד ַהמֶּ י גָּ כּו ְבכִּ יו בָּ דָּ ; אבשלום "ֲעבָּ

רבים  אמו ושהה שם שלש שנים; ימים-ברח לגשור אל תלמי אבי

ן" -הפרק פותח בתיאור אהבת אמנון לתמר   התלויה בדבראהבה  הָּ ַאְמנֹון בֶּ בֶּ ֱאהָּ ד ַויֶּ וִּ חז"ל ". דָּ

ר השתמשו באהבה זו כסמל לאהבת שקר: " בָּ יא ְתלּויָּה ְבדָּ הִּ ה שֶּ ל ַאֲהבָּ ה. -כָּ ה ַאֲהבָּ ר ְבֵטלָּ בָּ ֵטל דָּ  בָּ

ר? זֹו ַאֲהַבת  בָּ יא ְתלּויָּה ְבדָּ הִּ ה שֶּ יא ַאֲהבָּ רֵאיזֹו הִּ מָּ למעשה לא אהב . , טז(ה)משנה אבות .." ַאְמנֹון ְותָּ

. אדרבה, חשקו בה היה רק יםכמנהג האוהב דאי שלא רצה בטובתהואמנון את תמר כלל, ובו

עתידה להתבטל. הכתוב מתאר כיצד אין קיום, והיא  אלא אינטרסאין בה ש אהבהל בעבור יצרו.

ה ְמֹאד" -ברגע אחד הפכה ה"אהבה" לשנאה עזה  ה ְגדֹולָּ ְנאָּ הָּ ַאְמנֹון שִּ ְשנָּאֶּ ה  ַויִּ ְנאָּ ה ַהשִּ י ְגדֹולָּ כִּ

ּה ר ֲאֵהבָּ ה ֲאשֶּ ּה ֵמַאֲהבָּ ר ְשֵנאָּ  ". ֲאשֶּ

לֹום ִעם ְולֹא ר ַאְבשָׁ ע ְוַעד ִדבֶּ ושמר האיבה בלבו להנקם בו כתב המצודת דוד: " טֹוב-ַאְמנֹון ְלֵמרָׁ

". אבשלום לא רצה שאמנון יחשוד בדבר ר עמו מאומהלעת מצוא, ובכדי שלא ירגיש בדבר לא דב

יםועל כן לא דיבר עימו רעה, אך מדוע לא דיבר עימו טוב? משום ש" נִּ ים ַלפָּ נִּ ם ַהפָּ ם  ַכַמיִּ דָּ אָּ ֵכן ֵלב הָּ

ם דָּ אָּ  . שבליבוטובות לא יכול היה להסתיר את  בפיו מיליםוגם אילו היה מדבר , יט( כז)משלי  "לָּ

ומפסגתו  מ'( 1,016וא ההר הגבוה ביותר באיזור השומרון )סמוך ליישוב עפרה הה הר בעל חצור

 .מערך בקרה של חיל האווירכיום נשקפים נופים למרחוק. בשל גובהו שוכן עליו 

בו היה גוזז את הצמר הרב של כלל העדרים. הוא מעמד שהיה עושה החקלאי אחת לשנה  גז הצאן

אחיו, קרוביו ורעיו לשמוח עימו במאכל ובמשתה. בעת הגז חלה על  למעמד זה היו מוזמנים

בהרבה מקרים עדריו של בעל הבית היו . )דברים יח, ד( הניתן לכהן החקלאי מצוות "ראשית הגז"

רחוקים ממקום מושבו ועל כן היה צריך להרחיק מביתו למעמד הגז, אשר היה נעשה במקום 

רוך את המעמד בהר בעל חצור, מקום מרכזי ומרשים מרכזי בקרבת העדרים. אבשלום בחר לע

. המקום גם רחוק מרחק עשרות ק"מ מירושלים, רחוק מעינו הפקוחה של המלך, וכן ניתן בשומרון

 לרדת ממנו לירדן ולברוח לאחר מעשה. 

ניתן לחוד לילדים חידת התמצאות: היכן עוד בתנ"ך נזכרים אנשים שגזזו את צאנם? לבן )בראשית 

 , ב(.כה, יב( נבל הכרמלי )שמ"א לח, יהודה )בראשית , ט(לא

 מלך גשור הוא סבא של אבשלום, אבי מעכה שהיתה אמו.תלמי 



התאבל דוד על אמנון, אך כעבור זמן החל להינחם, ונפשו יצאה אל 

 אבשלום לשוב לראותו.

 

 

 

 

 

אבשלום 

שב לבית 

 המלך

(1) 

 

 

 

 

 יד

רואה בצער דוד על פרידתו יואב  ז: משל האשה התקועית-א

על מנת לגרום לדוד  שה חכמה מתקועמאבשלום, ומחליט לשלוח א

י" –להשיבו  ְתַאְבלִּ יהָּ הִּ ר ֵאלֶּ י ַויֹאמֶּ ְבשִּ ְגֵדי נָּא ְולִּ ל-נָּא בִּ ל ..ֵאבֶּ את אֶּ  ּובָּ

ה ר ַהזֶּ בָּ יו ַכדָּ ַבְרְת ֵאלָּ ְך ְודִּ לֶּ  ." ַהמֶּ

יבמעשה: " ו של כל אחדהאנשים בסיפור וחלקיתור א ישִּ ת אִּ ", ַויָּמָּ

ם נָּצּו ְשֵניהֶּ ים ַויִּ נִּ ְתָך ְשֵני בָּ ְפחָּ תַוַיכֹו ...ּוְלשִּ ד אֶּ חָּ אֶּ ת ֹאתֹו הָּ ד ַויָּמֶּ חָּ אֶּ ", הָּ

ה כָּל" מָּ ֵנה קָּ ה ַעל ְוהִּ חָּ ְשפָּ ָך ַויֹאְמרּו ַהמִּ תֶּ ְפחָּ ת :שִּ י אֶּ יו ְתנִּ חִּ  !ַמֵכה אָּ

יו חִּ ש אָּ ֵתהּו ְבנֶּפֶּ אשר רצח על בנה  הגנתהזעקת האשה, והנמקת  "!ּוְנמִּ

ת" - בּו אֶּ ה ְוכִּ רָּ ְשאָּ ר נִּ י ֲאשֶּ ְלתִּ "  "!ַגַחְלתִּ ית ַעלְלבִּ י ֵשם ּוְשֵארִּ ישִּ ים ְלאִּ -י שִּ

ה מָּ ֲאדָּ   "!ְפֵני הָּ

י בפעם הראשונה משיב המלך תשובה כללית " יא: תגובת המלך:-ח ְלכִּ

ְך יִּ לָּ י ֲאַצּוֶּה עָּ זאת ונכנסת עימו ב סתפקת, אך האשה אינה מ"ְלֵביֵתְך ַוֲאנִּ

ֹובדברים: " עָּ ְך הֶּ לֶּ י ַהמֶּ ַלי ֲאֹדנִּ י  ן ְוַעלעָּ בִּ יֵבית אָּ ְסאֹו נָּקִּ ְך ְוכִּ לֶּ  -)רש"י " ְוַהמֶּ

פעם ועוד פעם, עד אשר ?!( ובני יהרג, על מי העון הזה...ואני אלך לדרכי

ם ה' ַחינשבע לה המלך: " ה אִּ ְרצָּ ַשֲעַרת ְבֵנְך אָּ ֹפל מִּ  "!יִּ

האשה מבקשת את רשותו של המלך לומר דבר, וחושפת את  – יז -יב

 -להשיב את אבשלום כוונתה האמיתית, שבאה לבקש מהמלך 

ת".. ְך אֶּ לֶּ יב ַהמֶּ שִּ י הָּ ְלתִּ ְדחֹו-ְלבִּ "; שני הבנים לא היו אלא משל לשני נִּ

תבניו של המלך: אמנון ואבשלום, וכעת כפי שנשבע המלך להציל "  אֶּ

ת י ְואֶּ יד ֹאתִּ יש ְלַהְשמִּ אִּ ַכף הָּ תֹו מִּ י ַיַחד ֲאמָּ כן יעשה כלפי עצמו  "ְבנִּ

 . ואבשלום, וישיב את נדחו

ְך המלך שואל את האשה ": כו: אבשלום שב לירושלים-יח תָּ ב אִּ ֲהַיד יֹואָּ

ל יוהאשה מודה "" זֹאת-ְבכָּ י-כִּ נִּ ּוָּ ב הּוא צִּ ת...ַעְבְדָך יֹואָּ  ְלַבֲעבּור ַסֵבב אֶּ

ת ב אֶּ ה ַעְבְדָך יֹואָּ שָּ ר עָּ בָּ ה ְפֵני ַהדָּ ר ַהזֶּ בָּ ֵלְך ; המלך קורא ליואב: "ְ"ַהדָּ

ֵשב  תהָּ ת-אֶּ לֹום-ַהַנַער אֶּ " ויואב הולך ומשיב את אבשלום מגשור ַאְבשָּ

: להתחזות לאשה אבלה, ויואב מפרט לה בדיוק מה עליה לעשותנדרשת  האשה התקועיתהמחזה 

י" ְתַאְבלִּ י הִּ ְבשִּ ְגֵדי נָּא ְולִּ ל ְוַאל נָּא בִּ ת ַעל ֵאבֶּ לֶּ ְתַאבֶּ ים מִּ ים ַרבִּ ה יָּמִּ ה זֶּ שָּ ית ְכאִּ יִּ ן ְוהָּ מֶּ י שֶּ סּוכִּ ". ֵמת תָּ

ֹפל ַעל" -ובכניסתה למלך נופלת האשה על אפה וזועקת לפני המלך  חּו ַאפֶּ -ַותִּ ְשתָּ ה ַותִּ יהָּ ַאְרצָּ

ר ְך: ַותֹאמֶּ לֶּ ה ַהמֶּ עָּ לא רק במראה ובהופעתה מעוררת האשה חמלה, אלא גם בדבריה "! הֹושִּ

ת " -המרגשים  בּו אֶּ ְלתִּ  ְוכִּ ה ְלבִּ רָּ ְשאָּ ר נִּ י ֲאשֶּ ית ַעל ַגַחְלתִּ י ֵשם ּוְשֵארִּ ישִּ ים ְלאִּ ה-שִּ מָּ ֲאדָּ "! ְפֵני הָּ

 לפי שלבי הלימוד. ים להמחיז את המעשהתלמידות ותלמידים יכול

ִוד" ט ִכְסאֹות ְלֵבית דָׁ הנביא כותב כי יואב שלח את האשה התקועית אל המלך,  - "ִכְסאֹות ְלִמְשפָׁ

אין הדבר מצוי  וכי כל אחד יכול ככה סתם לבוא אל המלך? אפילו כיום: ראוי להתעכב על הדברו

שכאשר יש למישהו בעיה הוא מגיע ישירות לראש הממשלה, קל וחומר למלך! התשובה קשורה 

, אך בעיתות במלחמה מוביל את העם שהמלךאנו יודעים  מלך?הלשאלה בסיסית: מה עושה 

ט ּוצְ ")פס' טו(  חשלום, מה מעשיו? את התשובה כבר למדנו בפרק  ְשפָּ ה מִּ ד ֹעשֶּ וִּ י דָּ לַוְיהִּ ה ְלכָּ קָּ  דָּ

. תפקידו של מלך מבית דוד הוא להנחות את העם במשפט וצדקה. פסוק נוסף נפגוש בפרק "ַעמֹו

ל" –הבא המתאר את דברי אבשלום לכל הבאים למלך למשפט  י כָּ ר ַוְיהִּ יש ֲאשֶּ אִּ ְהיֶּה הָּ יב  לֹו יִּ רִּ

ל בֹוא אֶּ ט לָּ ְשפָּ ְך ַלמִּ לֶּ שכל מלכי בין דוד למלכי אומות העולם: "וחז"ל עמדו על ההבדל , ב( טו) "ַהמֶּ

חצות לילה אקום להודות לך! שכל מלכי מזרח ומערב  י..מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ואנ

כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי ואומר לו, ואני..יושבים אגודות אגודות בכבודם 

   .ולא בושתי" יפה דנתי? יפה חייבתי? יפה זכיתי? יפה טהרתי? :מפיבשת רבי

ם" צּו ְשֵניהֶּ ם ,ַוִינָׁ ה, ְוֵאין ַמִציל ֵביֵניהֶּ דֶּ לגירסת האשה המעשה היה תוך כדי מריבה הדדית, .." ַבשָׁ

ללא עדים וללא התראה. לאור זאת אין הרוצח חייב מיתה על פי דין, אך המשפחה  -ו"בשדה"  

   כדין גואלי הדם. גדורשת את נקמת האח ההרו

ה  הִאשָׁ מָׁ בהמשך  אם יואב הוא ששם את הדברים בפי האשה, במה התבטאה חכמתה? - ֲחכָׁ

המעשה מתבררת עצמאותה וחכמתה של האשה אל מול המלך. אמנם יואב שם את המעשה 

אמנם בפיה, אולם יואב לא יכול היה לדעת מה תהיה תגובת המלך וכיצד יתפתחו הדברים. 

האשה, מלבד זאת שמציגה בצורה משכנעת את המעשה בפני המלך, יודעת להגיב לכך שהמלך 



לֹום" –יופיו של אבשלום לירושלים;  יש לֹא ּוְכַאְבשָּ יָּה אִּ ה ְבכָּל הָּ  יָּפֶּ

ֵאל ְלַהֵלל ְמֹאד ְשרָּ ְדֳקדֹו לֹא", "יִּ ַכף ַרְגלֹו ְוַעד קָּ יָּה בֹו מּום מִּ ", ומדי שנה הָּ

תב"ְ תְושָּ ...רֹאשֹו-ַגְלחֹו אֶּ ְך ַקל אֶּ לֶּ ן ַהמֶּ בֶּ ים ְבאֶּ לִּ ם ְשקָּ אַתיִּ  ."ְשַער רֹאשֹו מָּ

על אף שהשיב המלך את אבשלום : לב: אבשלום שב לבית המלך-כח

הלא הוזמן אבשלום לארמון " לירושלים אָּ ְך לֹא רָּ לֶּ ; אבשלום "ּוְפֵני ַהמֶּ

שולח ליואב פעם ופעמיים על מנת שיביא אותו למלך, אך יואב לא עשה 

כן; בכעסו שלח אבשלום את עבדיו להצית באש את חלקת יואב 

ל"הסמוכה לחלקו; רק אז בא יואב  ה-אֶּ ְיתָּ לֹום ַהבָּ " ואבשלום מטיח ַאְבשָּ

ְגשּור" את טענתו בפניו: י מִּ אתִּ ה בָּ מָּ י ?לָּ י ֹעד ֲאנִּ ה  טֹוב לִּ ְראֶּ ה אֶּ ם ְוַעתָּ שָּ

ְך לֶּ ם !ְפֵני ַהמֶּ ֹו יֶּש ְואִּ י עָּ יבִּ נִּ תָּ אז מבקש יואב ממלך לקרוא  "!ן וֱֶּהמִּ

ל לאבשלום " ְשַתחּו לֹו ַעל ַויָּבֹא אֶּ ְך ַויִּ לֶּ ַשק  ַהמֶּ ְך ַויִּ לֶּ ְפֵני ַהמֶּ ה לִּ יו ַאְרצָּ ַאפָּ

לֹום ְך ְלַאְבשָּ לֶּ  ."ַהמֶּ

ם ה' ַחי"מגיב באופן כללי ולא מוחלט. היא נכנסת עימו בדברים עד שמביאה אותו לידי שבועה   אִּ

ה ְרצָּ ַשֲעַרת ְבֵנְך אָּ ֹפל מִּ  ורק אז שוטחת את בקשתה על אבשלום. "!יִּ

לֹום" יָׁה ִאיש לֹא ּוְכַאְבשָׁ ל הָׁ ה ְבכָׁ ֵאל יָׁפֶּ " מה ראה הכתוב להזכיר זאת? הרד"ק קושר זאת ִיְשרָׁ

 ספר באביו שמרד המרד לסיפור סמוךקל מעשיו : "ללפרק הבא, שהיה גאה במראהו, ולפיכך ק

 ראוי אין כי שבחו ,ובשערו ביופיו ונתגאה כמוהו היה לא ישראל ובכל יפה היה כי ,זה לו גרם מה

 ".ומרד כמוהו דוד מבני למלוכה

ת" ר ְיַגֵלַח ִכי...רֹאשֹו ּוְבַגְלחֹו אֶּ יו ֲאשֶּ לָׁ ֵבד עָׁ רבי יהודה אומר נזיר עולם "ובמכילתא מובא:  "כָׁ

רבי יוסי הגלילי אומר נזיר ימים היה, והיה מגלח אחת , היה, והיה מגלח לשנים עשר חדש

לפי הגמרא )נזיר ד.( למדים מכאן שנזיר עולם יכול לגלח כאשר שערו מכביד עליו. ". לשלשים יום

כאשר ניחתות עליו ת בה נתון דוד מצב בלתי אפשריתמונת עולה מהפסוקים  כללי: ,יד-פרקים יג

 המעשה הבלתי נסלח. דוד אוהב מאד את בכורו, אמנון, אך כאשר הוא שומע את הרעות מבית

אמנון מתאבל עליו דוד מרה ימים  עדיין, כאשר מת ;הנבלה דברשל אמנון חורה אפו מאד על 

דֹול ְמֹאד"רבים,  י גָּ על אף שיש צד להבין את ו; , וכועס מאד על אבשלום שרצח את אמנון"ְבכִּ

אבשלום הוא אהוב  שלא על פי דין;ללא משפט ובשלום שנקם את חרפת אחותו, הרי שרצח אדם א

של דוד אך בורח ממנו ודוד אינו משיבו. כך, כאשר נפשו יוצאת אליו מחד, ומאידך עליו נפשו 

להרחיקו מן הדין, דוד משאיר את המצב ללא הכרעה. ואף כאשר יואב מפייסו בדרך המשל ומשיב 

את אבשלום לירושלים, נעשה הדבר בשלבים ובקושי. מתוך הלימוד יכולות לעלות סוגיות 

ם לבנים אשר עשו מעשים קשים מאד, ולמתח שבין אהבת הלב לבין הכעס הקשורות ליחס הורי

     .על המעשים הקשים, ובין הרגש לבין המחויבות לערכים ולדין

 

 


