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 "...ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני"      רי ִניִמָר
© 2006                                                                                              
 

  " ַאְבָׁשלֹום ְּבִני ְבִני ַאְבָׁשלֹוםְּבִני..."
 "...י ְּבִני ְבִנַאְבָׁשלֹוםִיֵּתן מּוִתי ֲאִני ַתְחֶּתיָך -ִמי"

 )2' יט'  שמואל ב(
 
 
 :ןָמְּזי ַהֵחְות ִטֶרֶּגְסִמ

 
 

  ": ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֶחְברֹוןָּדִוד ָמַלְך"   =ס " לפנה1061-משנת 
 )11' ב' מלכים א( ":ָּבִנים ְּבֶחְברֹוןה ַוִּיָּוְלדּו ְלָדִוד ִׁשָּׁש"           

 ":ְרֵעאִלת ַהִּיְז ַלֲאִחינַֹעםַוְיִהי ְבכֹורֹו ַאְמנֹון" )1
  ": ִכְלָאב ַלֲאִביַגִיל ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִליּוִמְׁשֵנהּו" )2

 םיִנָׁש 3+   
  ":ַּתְלַמי ֶמֶלְך ְּגׁשּור-ַמֲעָכה ַּבת- ַאְבָׁשלֹום ֶּבןְוַהְּׁשִלִׁשי" )3    ס" לפנה1058-שנת ב

  ":ַחִּגית- ֲאדִֹנָּיה ֶבןְוָהְרִביִעי" )4
 ": ֲאִביָטל-ֶבןְטָיה ְוַהֲחִמיִׁשי ְׁשַפ" )5
 .)5-2' ג' שמואל ב= ( ": ִיְתְרָעם ְלֶעְגָלה ֵאֶׁשת ָּדִודְוַהִּׁשִּׁשי" )6

 
 םיִנָׁש 4+   

  ":ירּוָׁשַלִםָּדִוד ִּב ָמַלְך" =ס " לפנה1054-**משנת  
 ".. ִויהּוָדהְׂשָרֵאל ִי-ַעל ָּכל" = )5' ה'  שמואל ב= ( "ירּוָׁשַלִםִּב ָמַלְך ְׁשלִֹׁשים ְוָׁשלֹׁש ָׁשָנהּו "

 
 
    ָׁשָנה 12+  

 "...ּוְבֱאלִֹהים ַהֶּמֶלְך ִודָדְּב"את בגידתו  "ֲאִחיתֶֹפל "יפחט= ס " לפנה1042- משנת 
 
 
�V�" ֲאִחיתֶֹפלת ְמִזּמֹו..." 
 
 
  :"ִּבירּוָׁשָלִם" = )16-14' ה'  שמואל ב(= " ְלָדִוד "="  ְׁשמֹות ַהִּיּלִֹדיםְוֵאֶּלה"
 
  ..ּמּוַעַׁש" )7
  ..ְוׁשֹוָבב") 8
  ..ְוָנָתן") 9

 
  :"ֶׁשַבע-תַבּו ָּדִוד" =" ֲאִחיתֶֹפלַל I הְמִזָּמ"
 
 

 "ָּדִוד"שהכיר  את  מנהגי  היומיום  של  מלכו    "ֲאִחיתֶֹפל"אפשר  להעריך  כי  
 ְוִהיא"  =כאשר  הייתה  היא  בתקופת  הביוץ  ,  "ֶׁשַבע-ַּבת"  לנכדתו  "ָיַעץ"

בדיוק   ,לרחוץ  בערום  על  גג  ביתה)  =  4'  יא'  שמואל  ב(:  "ָאָתּהִמֻּטְמ,  ִמְתַקֶּדֶׁשת
  . לצאת לנפוש על גג ביתו שלו"ָּדִוד"נהג בה באותה שעה 

 
ח ושלמיהר  בלחץ  הזמנים  ל  ו"ֶׁשַבע-ַּבת"ראה  את  כאשר    נלכד  "ָּדִוד"

מאוחר  יותר ניתן  לשער  כי  רק  .    כמנהג  המלכים-"  בָּכִמְׁשְל"להביאה  
ההסבר  לכך   ."  אּוִרָּיה  ַהִחִּתי  ֵאֶׁשתםף  ִעָאָנ"אמנם    י  כ"ִודָדְל"התברר  

' שמואל  ב(    ":לֹא  ָתמּות--ְיהָוה  ֶהֱעִביר  ַחָּטאְתָך-ַּגם"=  הסליחה  נובע  מעצם  

חומרת  האשמה ראה  את    "ְיהָוה"כי    חימוכתיעוד  כזה  ,  ואכן  )  =13'  יב
 . "ֲאִחיתֶֹפל תְמִזּמֹוִּב"
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  ֵמִקים  ָעֶליָך ִהְנִני"=      ַהָּנִביאָנָתןדברי  הוכתב  ב  "ָּדִוד"  אולם  עונשו  של
ָנֶׁשיָך -  ְלֵרֶעיָך  ְוָׁשַכב  ִעםְוָנַתִּתיָנֶׁשיָך  ְלֵעיֶניָך  -ָרָעה  ִמֵּביֶתָך  ְוָלַקְחִּתי  ֶאת

יחד .  ָׁשָנה  21שהתקיימו  כעבור    )  =11'  יב'  שמואל  ב=  ( ":ְלֵעיֵני  ַהֶּׁשֶמׁש  ַהּזֹאת
  ": ַהָּיֶלדַוָּיָמת" =  יאוףעל מעשה הנמיידי כתגמול עם זאת 

 .)18' יב' שמואל ב(
 
 

  ..ּוְׁשלֹמֹה") 10
 

 ָׁשִנים 2+ 
 עַּבְׁשִנ  זָא"  ="  ְׁשלֹמֹה"  =  )14'  ה'  שמואל  ב=  ( :"ִּבירּוָׁשָלִם  ִודָדְלי  ִריָעִׂש  ֶּבן"  נולד=  ס  "  לפנה1040-בשנת  

יירש  את   "..ִחיתֶֹפלֲאל  ֶׁש  ֹוניִנ"  =    זה  כי  בנם":ֶׁשַבע-תַבְל  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד
  ַּכֲאֶׁשר  ִנְׁשַּבְעִּתי  ָלְך  ַּביהָוה  ֱאלֵֹהי  ִיְׂשָרֵאל ִּכי"  =  )30'  א'  א  כיםמל=  (  המלכות

  ":ִּכְסִאי ַּתְחָּתי-ְׁשלֹמֹה ְבֵנְך ִיְמלְֹך ַאֲחַרי ְוהּוא ֵיֵׁשב ַעל-ִּכיֵלאמֹר 
 

 
  :"ִּבירּוָׁשָלִם" = )16-14' ה'  שמואל ב(= " ְלָדִוד "="  ְׁשמֹות ַהִּיּלִֹדיםֵאֶּלה"גם ו

 
  ..ְוִיְבָחר") 11
  ..ֶוֱאִליׁשּוַע") 12
  ..ְוֶנֶפג") 13
  ..ְוָיִפיַע") 14
  ..ֶוֱאִליָׁשָמע") 15
  ..ְוֶאְלָיָדע") 16
 ":ֶוֱאִליָפֶלט") 17

 
 

 ָׁשָנה 12+ 
ִׁשְמָעה "והוא    "ִׁשְמָעה-  ֶּבןיֹוָנָדב"  .."ָּדִודת  ּוכְלַמְל  ְׁשלִֹׁשים  ְוָׁשלֹׁשת  ְׁשַנִּב"=  ס  "  לפנה1028- בשנת  

 כֹורְּב--ְלַאְמנֹון  ֵרַע...  ְויֹוָנָדב  ִאיׁש  ָחָכם  ְמאֹד")  =  3'  יג'  שמואל  ב=  (  ":ֲאִחי  ָדִוד
ָּתָמר -ֶאת"יבקש    ו}ָׁשָנה  32ן  ֶּבהוא  ו{"  ַאְמנֹוןה  ֶלָחְתִיִּכי    ָיַעץ"  ":ָּדִוד

 . לשרת אותו בחדרו --":ֲאחֹות ַאְבָׁשלֹם
 

 ַוֶּיֱחַזק"  =  "ָּתָמר"  ,בת  אביו,    אחותו  המאוהב  והנלהב  אנס  את"ַאְמנֹון"
 ַוּיֹאֶמר  ..  ַאְמנֹון  ִׂשְנָאה  ְּגדֹוָלה  ְמאֹדַוִּיְׂשָנֶאָה  ִמֶּמָּנה  ַוְיַעֶּנָה  ַוִּיְׁשַּכב  אָֹתּה

תֶֹנת   ְּכְוָעֶליָה  ..זֹאת  ֵמָעַלי  ַהחּוָצה  ּוְנעֹל  ַהֶּדֶלת  ַאֲחֶריָה-ָנא  ֶאת-ִׁשְלחּו
 .)14-18' יג' שמואל ב= (  ":ְמִעיִליםַהֶּמֶלְך ַהְּבתּולֹת -ַּפִּסים ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשָן ְבנֹות

 
 
 
 

   :"ַאְמנֹוןח ַצֶר" =" ֲאִחיתֶֹפלַל II הְמִזָּמ"
 
 

 ָׁשִנים 2+ 
  "ָּתָמר"ים לאחר אונס שנתיכלומר  ) =23' יג' שמואל ב( ": ִלְׁשָנַתִים ָיִמיםַוְיִהי"=ס  "  לפנה1026-בשנת      

 יֵרַנַע"ו  רצח  )  =28-29'  יג'  שמואל  ב=  (  "..ָּדִודת  ּוכְלַמְל  ֵמׁשָחְׁשלִֹׁשים  ְות  ְׁשַנִּב"
 ֲעַצת  ֲאִחיתֶֹפל"וודאי  כבר  אז  הייתה  זו  .  "ְּבכֹור  ָּדִוד  ַאְמנֹון  ֶאת  ַאְבָׁשלֹם
ְלָדִוד  ַּגם -ִחיתֶֹפל  ַּגםֲא  ֲעַצת-ֵּכן  ָּכל"    =)23'  טז'  שמואל  ב(  =  כמתועד"  ְלַאְבָׁשלֹם
 "...ֶׁשַבע-תַבְל ָּדִודת ַעּובְׁש"מכורח פיתול הדרך עד מימוש  :"ְלַאְבָׁשלֹם

 
ַּתְלַמי "  =  )37'  יג'  שמואל  ב(  =סבו    אל  "ַאְבָׁשלֹום"את  ח  יברה  .."ַאְמנֹוןח  ַצֶר"

 :"ָׁשם ָׁשלֹׁש ָׁשִנים-ַוְיִהי" = )38' יג' שמואל ב( =": ֶמֶלְך ְּגׁשּור
 

  את שמר  ל"..ֲאִחיתֶֹפל"טרח  "  ָׁשִנים  ֵמׁשָח"ובמשך  ..  "ַאְמנֹוןח  ַצֶר"מאז  
ניתן .  "ַאְבָׁשלֹוםְל"  בנוי    לכתרמיועד  הקומו  שלמ,    תכניתו  ובה"תְמִזּמֹו"

   ":ֶׁשַבע-תַבְל ָּדִודת ַעּובְׁש" חשש מפני ביטול "ֲאִחיתֶֹפל"כי , כן לשער-אם
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 :"ַאְבָׁשלֹוםְל ָּדִודת ִחיַלְמ" =" ֲאִחיתֶֹפלַל III הְמִזָּמ"
 

 
 ָׁשִנים 3+ 

 ":ׁשּורְגִּב ַאְבָׁשלֹוםְל"  =)38' יג' שמואל ב( =: "ָׁשלֹׁש ָׁשִניםְל ַוְיִהי"= ס " לפנה1023-בשנת     
 

 ַוֵּיַדע"    =)1-3'  די'  שמואל  ב(  ="  ָּדִודת  ּוכְלַמְל  הֶנֹומְׁשלִֹׁשים  ּוְׁשת  ְׁשַנִּבז  ָא  ַוְיִהי"
  יֹוָאב  ְּתקֹוָעה  ַוִּיַּקח  ִמָּׁשם ַוִּיְׁשַלח ַאְבָׁשלֹום-ֵלב  ַהֶּמֶלְך  ַעל-ִּכי ְצֻרָיה-ֶּבןיֹוָאב  

ולהסכים "  ַאְבָׁשלֹוםְל"  למחול  "ָּדִוד"  לעורר  את  רחמי  "..ִאָּׁשה  ֲחָכָמה
 ":ֲעַצת ֲאִחיתֶֹפלֵמ "="  יֹוָאבַוֵּיַדע"כי , ונכון להאמין .להחזירו לירושלים
אולם ,  לירושלים}  ָׁשָנה  35ן  ֶּבהוא  ו{"  ַאְבָׁשלֹום"ר  באותה  שנה  חז

  ַאְבָׁשלֹום  ִּבירּוָׁשַלִם  ְׁשָנַתִים  ָיִמים ַוֵּיֶׁשב"  =שנתיים  לא  ראה  את  פני  המלך  
 . )28' יד' שמואל ב(": ָרָאהּוְפֵני ַהֶּמֶלְך לֹא 

 
-  ַּבתַמֲעָכה"אז  נולדה  .  "רֵצֹועָה"  נבחר  להיות  ַאְבָׁשלֹוםבאותם  ימים  

ת יד ֶאִלֹוה ְׁשלֹמֹהּו" = )21' יד' מלכים א( =בירושלים ) = 20' יא 'בי "דבה(= ": ַאְבָׁשלֹום
       ": ְרַחְבָעם

 
 
 
 :"ַאְבָׁשלֹום דֶרֶמ" =" ֲאִחיתֶֹפלַל IV הְמִזָּמ"

 
 ָׁשִנים 2+    

 דֶרֶמ"קראת  ל  כי  זו  העת  לקדם  מהלך"..    ֲאִחיתֶֹפלַוֵּיַדע"הבשיל  הזמן  =    ס"  לפנה1021-בשנת  
מעמד ,  רביםבסגל  לעצמו  ל  "ַאְבָׁשלֹום"  החליט,  כטוען  לכתר  ".ַאְבָׁשלֹום
 "ַאְבָׁשלֹוםְל"  את  עצתו  הטובה  שנתן  "ֲאִחיתֶֹפל  "היה  זהוודאי  .  מלכותי

ת ְׁשַנִּב"  =  באותה  שנה.  לעשות  לו  מרכבה  וסוסים  ולהתחבב  על  כל  רואיו
  ":  ִמֵּקץ  ַאְרָּבִעים  ָׁשָנהַוְיִהי"  )  =7'  טו'  ואל  בשמ(  =  "..ָּדִודת  ּוכְלַמְל  ַאְרָּבִעיםָה
 . אביו "ִודָדְּב" למרוד "..ַאְבָׁשלֹוםְל ֲאִחיתֶֹפל ָיַעץ"
 
 
, נאלץ  לנטוש  את  ירושלים  ודרך  המדבר  "ִודָדְו"  .."ץָרָּפ  ַאְבָׁשלֹום  דֶרֶמ"

עת  בירושלים   באותה  "ַאְבָׁשלֹום".  לברוח  ולעבור  את  הירדן  מזרחה
כדי  להבאיש  את  אהדת להוכיח  את  עליונותו  ו  "ֲאִחיתֶֹפל  ֲעַצת"  קיבל  את

   לעיני  כל  ישראל)  =22'  טז'  שמואל  ב=  (  "ָּדִודת  ׁשֹוְנ"שכב  עם  העם  לאביו  
  ַאָּתה  ָעִׂשיָת  ַבָּסֶתר  ַוֲאִני ִּכי"  )  =12'  יב'  שמואל  ב=  (    ַהָּנִביאָנָתןוהגשים  את  דברי  

 ":ִיְׂשָרֵאל ְוֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש-ָּכל ַהָּדָבר ַהֶּזה ֶנֶגד-ֶאֱעֶׂשה ֶאת
 
 
 

 :"ָּדִודַרע ֶזח ְּבַצֶנָל ֲאִחיתֶֹפל ֶפׁשֶנ" =" ֲאִחיתֶֹפלַל V הְמִזָּמ"
 

 
 ַוּיֹאֶמר"  ="  ַאְבָׁשלֹוםל  ֶׁש"במועצת  המלחמה  הושמעה    "ֲעַצת  ֲאִחיתֶֹפל"

  ְוָאקּוָמה ִאיׁשָעָׂשר  ֶאֶלף  -  ֶאְבֲחָרה  ָּנא  ְׁשֵנים ַאְבָׁשלֹום-ֲאִחיתֶֹפל  ֶאל
  ָעָליו  ְוהּוא  ָיֵגַע  ּוְרֵפה  ָיַדִים  ְוַהֲחַרְדִּתי ְוָאבֹואָדִוד  ַהָּלְיָלה  -ְוֶאְרְּדָפה  ַאֲחֵרי

ָהָעם -  ָכלְוָאִׁשיָבה ַהֶּמֶלְך  ְלַבּדֹו-ִאּתֹו  ְוִהֵּכיִתי  ֶאת-ָהָעם  ֲאֶׁשר-ָּכלאֹתֹו  ְוָנס  
 --ָהָעם  ִיְהֶיה  ָׁשלֹום-  ָּכלֵּקׁשְמַבָהִאיׁש  ֲאֶׁשר  ַאָּתה  --ְּכׁשּוב  ַהּכֹל ֵאֶליָך
 .)1-3' יז' שמואל ב(= ": ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל- ַאְבָׁשלֹם ּוְבֵעיֵני ָּכלְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוִּייַׁשר

 
  ִצָּוה ַויהָוה"  =חלטה  ה  התקבלהנ  ו  גורלי"ּוְךּפִה"  נצרףאלהים  אולם  בצו  
-ַאְבָׁשלֹום  ֶאת-ֶאל  ָהִביא  ְיהָוה  ֲעַצת  ֲאִחיתֶֹפל  ַהּטֹוָבה  ְלַבֲעבּור-ְלָהֵפר  ֶאת

 במקומה  והָתָחְדִנ  "..ֲעַצת  ֲאִחיתֶֹפל  ַהּטֹוָבה"  =  )14'  יז'  שמואל  ב(":  ָהָרָעה
 ."ָּדִוד" ידידו ושליחו של =":  ָהַאְרִּכי חּוַׁשיֲעַצת"את  "ַאְבָׁשלֹום"אימץ 
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ו  את ליכשם  שהה  .."ַאְבָׁשלֹוםל  ֶׁש"  שיקוליו  הבלתי  זהיריםי  כברור  
 "..הִּגלְֹּב  ֵּביתֹו-ֶאל"ר  וחזבחר  ל  ,בין  כי  דינו  מוותשה  "ֲאִחיתֶֹפלַו".  המרד

  ָרָאה  ִּכי  לֹא  ֶנֶעְׂשָתה  ֲעָצתֹו ַוֲאִחיתֶֹפל"  =  )23'  יז'  שמואל  ב(=  ושם  קץ  לחייו  
ק ֵּביתֹו  ַוֵּיָחַנ-ִעירֹו  ַוְיַצו  ֶאל-ֵּביתֹו  ֶאל-  ַוֵּיֶלְך  ֶאלַוָּיָקםַהֲחמֹור  -ַוַּיֲחבֹׁש  ֶאת

   ": ַוִּיָּקֵבר ְּבֶקֶבר ָאִביוַוָּיָמת
 
 

 " ְּכבֹוא ָדִוד ַמֲחָנְיָמהַוְיִהי..."
 "ַעּמֹון-ָנָחׁש ֵמַרַּבת ְּבֵני-ְוׁשִֹבי ֶבן"
 "ַעִּמיֵאל ִמּלֹא ְדָבר- ֶּבןּוָמִכיר"
 "ּוַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ֵמרְֹגִלים"
 " ְוַסּפֹות ּוְכִלי יֹוֵצרִמְׁשָּכב"
 "ְוָקִליּוְׂשעִֹרים ְוֶקַמח ְוִחִּטים "
 "ּופֹול ַוֲעָדִׁשים ְוָקִלי"
 " ְוֶחְמָאהּוְדַבׁש"
 " ָּבָקרּוְׁשפֹותְוצֹאן "
 "יׁשּו ְלָדִודִּגִה"
 "ִאּתֹו ֶלֱאכֹול-ְוָלָעם ֲאֶׁשר"
 "..ָהָעם ָרֵעב ְוָעֵיף ְוָצֵמא ַּבִּמְדָּבר--ָאְמרּוי ִּכ"

 )27-29' יז' שמואל ב(
 
שילם  בחייו ,  ר  מרד  באשיות  המלכות  אותה  רצה  לעצמו  אש"ַאְבָׁשלֹום"

  והוא "הָל  ֵאץֵע"בדרך  בריחתו  נתפש  שערו  בענפי  כאשר    ,על  צעדו  הנמהר
 ַוּיֹאֶמר"=    .."ְצֻרָיה-יֹוָאב  ֶּבן"נדקר  למוות  בידי    -  תלוי  בין  שמים  וארץ

  ַוִּיְתָקֵעם  ְּבֵלב ֹוְּבַכּפֵכן  אִֹחיָלה  ְלָפֶניָך  ַוִּיַּקח  ְׁשלָֹׁשה  ְׁשָבִטים  -יֹוָאב  לֹא
 .)14' חי' שמואל ב(= ": עֹוֶדּנּו ַחי ְּבֵלב ָהֵאָלה--ַאְבָׁשלֹום

 
בעריכת  מפקד   "ָּדִוד"חטא    .."ַאְבָׁשלֹום  דֶרֶמ"ימים  אחדים  לאחר  כשלון  

אז .    הוכה  במגפה  לשלם  את  מחיר  טעותו-  "ָּדִוד"י  החלטת  "  עפ-והעם  
  לבנות "  ֲאַרְוָנה  ַהְיֻבִסיּגֶֹרן"את  "  ָּדִוד"ה  קנ  "  ְׁשָקִלים  ֲחִמִּׁשיםְּבֶכֶסף"

 ֵמַעל  עֹלֹות  ּוְׁשָלִמים  ַוֵּיָעֵתר  ְיהָוה  ָלָאֶרץ  ַוֵּתָעַצר  ַהַּמֵּגָפה  ַוַּיַעל"מזבח  
 .)25' כד' שמואל ב(= " ִיְׂשָרֵאל

 
 ַוִּיַּקח"=    "ְיהֹוָיָדע-  ַהָּנִביא  ּוְבָנָיהּו  ֶבןָנָתן"  בתמיכתם  של,  באותה  שנה

ְׁשלֹמֹה ַוִּיְתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר -ֶאתָהאֶֹהל  ַוִּיְמַׁשח -ֶקֶרן  ַהֶּׁשֶמן  ִמן-ק  ַהּכֵֹהן  ֶאתָצדֹו
 . )39' א' מלכים א(": ְׁשלֹמֹהָהָעם ְיִחי ַהֶּמֶלְך -ַוּיֹאְמרּו ָּכל

 
בחלומו )  =  7'  ג'  מלכים  א(  ":  ַנַער  ָקטֹןְוָאנִֹכי"=    "ְׁשלֹמֹה"  מדבריו  של  מתקבל
 .ָׁשָנה 19 ןֶבְּכבהיותו ": ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל אֵּסִּכ"על שב  כי י- בגבעון

 
צליח  להפיל  את הל  "ֲאִחיתֶֹפל"כוון  הת"  יוָתְמִזּמֹוִּב"  כי  נכון  להאמין

 . "ְׁשלֹמֹה ֹוניִנ"ולהמליך את .. "ַאְבָׁשלֹום"לחסל את , כך-ואחר .".ָּדִוד"
 

 כאשר -"  תֶמ  ֱאןָמב  ְזֶצֶקְּב"ם  התקיים  אול  "ֲאִחיתֶֹפלת  ְמִזּמֹו"יעד  ,  אמנם
על ישב  "  ֲאִחיתֶֹפל"  של=  ]  ֹוחִנְצ  [=]  ֹומָּד[  =]  ֹוְפׁשָנ[  =כלומר  "  ְׁשלֹמֹה  ֹוניִנ"
 "..ָּדִודַרע ֶזא ּוה-- ְּבנֹו ְרַחְבָעםזָאְמ--חַצֶנָל ֹועְרָזְו--ָּדִוד ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל אֵּסִּכ"
 
 

 .ֹולָע  ּפֹצליחה  אתה  "ֲאִחיתֶֹפל  ָחְכַמת"עם  זאת  להסכים  כי  ניתן  ,  כן-אם
 =]  ֹוחִנְצ  [=]  ֹומָּד  [=  ]ֹוְפׁשָנ[פילס  את  כניסת  ללא  כל  ספק    "ֲאִחיתֶֹפל"
ל עגנטית    ודאי  השפיעה  תיבוגדנה  "ֹוְפׁשָנ"מאז    ו"  ָּדִודיתֵבח  ְּבַצֶנָל  ַרעֶזְּכ"
טענת   נאמר  ב"קֶדֶצ"  כי  נכון  להסכים  ,  לכן"...  ָּדִודית  ֵּבַרע  ֶז-ה  ֶזַרע  ֶז"
  הבית  גם  מעצם  נוכחות חורבןעד  גורל  הממלכה  הגיע  ואמנם  "..  ְנֶחְמָיה"
".. ָּדִוד  ֶמֶלְך  ִיְׂשָרֵאל"בתורשת  שושלת    ּוְךּפִהו  סמלו"    ֲאִחיתֶֹפללֹו  ֶׁשמָּד"
 "..ָרָעהה  ָצֵע"היא  על  רצף  הדורות  נחשבת  "  ֲעַצת  ֲאִחיתֶֹפל  ַהּטֹוָבהַו"

  .. שואהתמיט ומ-מכשילה 
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 ִניםָׁש 4+    
ִמְצַרִים -ֵמֶאֶרץִיְׂשָרֵאל -  ִבְׁשמֹוִנים  ָׁשָנה  ְוַאְרַּבע  ֵמאֹות  ָׁשָנה  ְלֵצאת  ְּבֵניַוְיִהי"=    ס"  לפנה1017-בשנת    

ִיְׂשָרֵאל -  ְׁשלֹמֹה  ַעלִלְמלְֹךַּבָּׁשָנה  ָהְרִביִעית  ְּבחֶֹדׁש  ִזו  הּוא  ַהחֶֹדׁש  ַהֵּׁשִני  
 "...ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַליהָוה

 )1 'ו' ם אמלכי( 
 

 
   ..לָרֹוּג ַהּוְךּפִה דַע... תּונָּדְגֹוּב... תּוילִכְר

 
  
  נעוריו   שהייתה  אהבת"ַאְבָׁשלֹום-ַּבת  ַמֲעָכה  "="  הָלִליֲע  הֶזֲחַמְּב"כמו  ו

 ֲאִבָּים"יורשו  את  לו    ילדה  )  =20-22'  יא 'בי  "דבה(=  "  ְׁשלֹמֹה-ֶּבן  ְרַחְבָעם"  של
  ". ָּדִוד ִּבירּוָׁשָלִםַהֶּמֶלְך סֵּכ"אשר ישב על  ) =2' טו' א כיםלמ= (": הְיהּוָד ֶמֶלְך

 
 ]ַרעֶז]=[7]=[ׁשֶפֶנ[תורשת    גם  באה"    ָּדִודיתֵּבַרע  ֶז  חַצֶנ"בתרכובת    ,כן-אם

 ."תּונָּדְגֹוּב" להגדיל "ַאְבָׁשלֹוםם ָּדל ֶׁש"
  

,   ולהכתיב  גורל"ןָמְז"מרות  בגידתו  ומגמתו  המעוותת  לשנות  ל,  והנה
 תֶמֱאל  ֶׁש"חוקיות    "ֲאִחיתֶֹפל"שה  חושפת  תעודתו  ההיסטורית  של  למע

ומגמדת  את ]  םָּד  [=  ]חַצֶנ=[]4=[]םיִאָּבַה[  על  מהות  סמל  "תֱאלִֹהי
 . האמונה בתחיית המתים

 
אמונתו מאז  נכנס  העם  היהודי  אל  דרך  העבודה  הזרה  המחזקת  ב,  אולם

ת ֶמֱא  ָּבתּונָּדְגֹוּב"ה  פרצה  ל  "..תחיית  מתים"עתיד  של    כי  יש  ..תּוילִכְר
עד נותק    "תֶמֱא  ָהרֶׁשֶק",  כן-על.    ממד  הזמןסילוףל  -דרך  "  תָהֱאלִֹהי

 "  ִיְׂשָרֵאלֵנַצח"  על  רצף  קיום  ֹוִרָּיהטיְסִה  תֹונְׁש  405יצירת  פער  ואובדן  של  
 .  נשכח".. ָּדִודיתֵּבַרע ֶזְּב חַצֶנים ָלִּיַח"להשגת " ֲאִחיתֶֹפלל ָעּפֹ"וגם 

 
 "ֲאִחיתֶֹפלַוַאְבָׁשלֹום  "על    ..תּוילִכְר  שרקמה..  הָלִליֲעַה  תְמִזּמֹו,  ןעד  כא

 .. לָרֹו ּגלֶׁש ּוְךּפ ִהטעתל
 
 
 

  ָׁשָנה 430+       
 . Iׁשָּדְקִמן ָּבְרּוח= ס " לפנה587-בשנת       
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