Tamar – Daughter of David
 .1שמ"ב יג
" א וַי ְהִ י ַאחֲ ֵרי-כֵןּ ,ולְַאבְשָׁ לֹום בֶּן-דָׁ ו ִד ָאחֹות י ָׁפָׁ הּ--ושְ מָׁ ּה תָׁ מָׁ ר; וַיֶּאֱ הָׁ בֶּהָׁ ַ ,אמְ נֹון בֶּן-דָׁ ו ִד .ב וַיֵצֶּר לְַאמְ נֹון לְהִ תְ חַ ּלֹות ,בַעֲ בּור תָׁ מָׁ ר אֲ ח ֹתֹו--
כִי בְתּולָׁה ,הִ יא; וַיִפָׁ לֵא בְעֵ ינֵי ַאמְ נֹון ,לַעֲ ׂשֹות לָּׁה מְ אּומָׁ ה .ג ּולְַאמְ נֹון ֵרעַ ּ ,ושְ מֹו יֹונָׁדָׁ ב ,בֶּן-שִ מְ עָׁ ה ,אֲ חִ י דָׁ ו ִד; ו ְיֹונָׁדָׁ ב ,אִ יש חָׁ כָׁם
מְ א ֹד .דו ַי ֹאמֶּ ר לֹו ,מַ דּועַ אַ תָׁ ה ָׁככָׁה דַ ל בֶּן-הַ מֶּ לְֶּך בַב ֹקֶּ ר בַב ֹקֶּ ר--הֲ לֹוא ,תַ גִיד לִי; ו ַי ֹאמֶּ ר לֹוַ ,אמְ נֹון ,אֶּ ת-תָׁ מָׁ ר אֲ חֹות ַאבְשָׁ ֹלם ָאחִ י ,אֲ נִי
א ֹהֵ ב .הו ַי ֹאמֶּ ר לֹו י ְהֹונָׁדָׁ ב ,שְ כַב עַ ל-מִ שְ ָׁכבְָך ו ְהִ תְ חָׁ ל; ּובָׁא ָאבִיָך ל ְִראֹותֶּ ָך ,ו ְָאמַ ְרתָׁ אֵ לָׁיו תָׁ ב ֹא נָׁא תָׁ מָׁ ר אֲ חֹותִ י ו ְתַ ב ְֵרנִי לֶּחֶּ ם ו ְעָׁ ׂשְ תָׁ ה לְעֵ ינַי
אֶּ ת-הַ ב ְִרי ָׁהְ ,למַ עַ ן אֲ שֶּ ר אֶּ ְראֶּ ה ,ו ְָא ַכלְתִ י מִ יָׁדָׁ ּה .ו וַיִשְ כַב ַאמְ נֹון ,וַיִתְ חָׁ ל; וַיָׁב ֹא הַ מֶּ לְֶּך ל ְִראֹותֹו ,ו ַי ֹאמֶּ ר ַאמְ נֹון אֶּ ל-הַ מֶּ לְֶּך תָׁ בֹוא-נָׁא תָׁ מָׁ ר
אֲ ח ֹתִ י ּותְ ַלבֵב לְעֵ ינַי שְ תֵ י ְלבִבֹות ,ו ְאֶּ ב ְֶּרה ,מִ יָׁדָׁ ּה .ז וַיִשְ לַח דָׁ ו ִד אֶּ ל-תָׁ מָׁ ר ,הַ ַבי ְתָׁ ה לֵאמ ֹרְ :לכִי נָׁא ,בֵית ַאמְ נֹון ָאחִ יְך ,ו ַעֲ ׂשִ י-לֹו,
הַ ב ְִרי ָׁה .חו ַתֵ לְֶּך תָׁ מָׁ ר ,בֵית ַאמְ נֹון ָאחִ יהָׁ --ו ְהּוא שֹכֵב; ו ַתִ קַ ח אֶּ ת-הַ ָׁבצֵק ותלוש (ו ַתָׁ לָׁש) ו ַתְ ַלבֵב לְעֵ ינָׁיו ,ו ַתְ בַשֵ ל אֶּ ת-הַ ְּלבִבֹות .ט ו ַתִ קַ ח
אֶּ ת-הַ מַ ׂשְ ֵרת ו ַתִ צ ֹק לְפָׁ נָׁיו ,וַי ְמָׁ אֵ ן לֶּאֱ כֹול; ו ַי ֹאמֶּ ר ַאמְ נֹון ,הֹוצִיאּו כָׁל-אִ יש מֵ עָׁ לַי ,וַיֵצְאּו כָׁל-אִ יש ,מֵ עָׁ לָׁיו .י ו ַי ֹאמֶּ ר ַאמְ נֹון אֶּ ל-תָׁ מָׁ ר ,הָׁ בִיאִ י
הַ ב ְִרי ָׁה הַ חֶּ דֶּ ר ,ו ְאֶּ ב ְֶּרה ,מִ יָׁדֵ ְך; ו ַתִ קַ ח תָׁ מָׁ ר ,אֶּ ת-הַ ְּלבִבֹות אֲשֶּ ר עָׁ ׂשָׁ תָׁ ה ,ו ַתָׁ בֵא לְַאמְ נֹון ָאחִ יהָׁ  ,הֶּ חָׁ דְ ָׁרה .יא ו ַתַ גֵש אֵ לָׁיו ,לֶּאֱ כ ֹל; וַיַחֲ זֶּק-בָּׁה
ו ַי ֹאמֶּ ר לָּׁה ,בֹואִ י שִ ְכבִי עִ מִ י אֲ חֹותִ י .יב ו ַת ֹאמֶּ ר לֹוַ ,אלָ-אחִ י ַאל-תְ עַ נֵנִי--כִי ֹלא-י ֵעָׁ ׂשֶּ ה כֵןְ ,בי ִׂשְ ָׁראֵ לַ :אל-תַ עֲ ׂשֵ ה ,אֶּ ת-הַ נְ ָׁבלָׁה
הַ ז ֹאת .יג ו ַאֲ נִיָ ,אנָׁה אֹולִיְך אֶּ ת-חֶּ ְרפָׁ תִ י ,ו ְאַ תָׁ ה תִ הְ י ֶּה כְַאחַ ד הַ נְ ָׁבלִיםְ ,בי ִׂשְ ָׁראֵ ל; ו ְעַ תָׁ ה דַ בֶּר-נָׁא אֶּ ל-הַ מֶּ לְֶּך ,כִי ֹלא י ִמְ נָׁעֵ נִי מִ מֶּ ךָׁ .יד ו ְֹלא
ָאבָׁה ,לִשְ מ ֹעַ בְקֹולָּׁה; וַיֶּחֱ זַק מִ מֶּ נָׁה וַי ְעַ נֶּהָׁ  ,וַיִשְ כַב א ֹתָׁ ּה .טו וַיִׂשְ נָׁאֶּ הָׁ ַאמְ נֹוןׂ ,שִ נְָאה גְדֹולָׁה מְ א ֹד--כִי גְדֹולָׁה הַ שִ נְָאה אֲ שֶּ ר ׂשְ נֵאָׁ ּה ,מֵ ַאהֲ בָׁה
אֲ שֶּ ר אֲ הֵ בָּׁה; ו ַי ֹאמֶּ ר-לָּׁה ַאמְ נֹון ,קּומִ י ֵלכִי .טז ו ַת ֹאמֶּ ר לֹוַ ,אל-אֹוד ֹת הָׁ ָׁרעָׁ ה הַ גְדֹו ָׁלה הַ ז ֹאת ,מֵ ַאחֶּ ֶּרת אֲ שֶּ ר-עָׁ ׂשִ יתָׁ עִ מִ י ,לְשַ ּלְחֵ נִי; ו ְֹלא
ָאבָׁה ,לִשְ מ ֹעַ לָּׁה .יז וַיִקְ ָׁרא ,אֶּ ת-נַעֲ רֹו מְ שָׁ ְרתֹו ,ו ַי ֹאמֶּ ר ,שִ לְחּו-נָׁא אֶּ ת-ז ֹאת מֵ עָׁ לַי הַ חּוצָׁה; ּונְע ֹל הַ דֶּ לֶּתַ ,אחֲ ֶּריהָׁ .יח ו ְעָׁ לֶּיהָׁ כְתֹנֶּת פַ סִ ים ,כִי
כֵן תִ ְל ַבשְ ן ָׁבְנֹות-הַ מֶּ לְֶּך הַ בְתּוֹלת מְ עִ ילִים; ו ַיֹצֵא אֹותָׁ ּה מְ שָׁ ְרתֹו הַ חּוץ ,וְנָׁעַ ל הַ דֶּ לֶּת ַאחֲ ֶּריהָׁ .יט ו ַתִ קַ ח תָׁ מָׁ ר אֵ פֶּר עַ ל-ר ֹאשָׁ ּהּ ,וכְתֹנֶּת
הַ פַ סִ ים אֲ שֶּ ר עָׁ לֶּיהָׁ קָׁ ָׁרעָׁ ה; ו ַתָׁ ׂשֶּ ם י ָׁדָׁ ּה עַ ל-ר ֹאשָׁ ּה ,ו ַתֵ לְֶּך הָׁ לֹוְך וְזָׁעָׁ קָׁ ה .כ ו ַי ֹאמֶּ ר אֵ לֶּיהָׁ ַאבְשָׁ לֹום ָאחִ יהָׁ  ,הַ אֲ מִ ינֹון ָאחִ יְך הָׁ י ָׁה עִ מָׁ ְך ,ו ְעַ תָׁ ה
אֲ חֹותִ י הַ חֲ ִרישִ י ָאחִ יְך הּואַ ,אל-תָׁ שִ יתִ י אֶּ תִ -לבְֵך לַדָׁ בָׁר הַ זֶּה; ו ַתֵ שֶּ ב תָׁ מָׁ ר ו ְש ֹמֵ מָׁ ה ,בֵית ַאבְשָׁ לֹום ָאחִ יהָׁ .כא ו ְהַ מֶּ לְֶּך דָׁ ו ִד--שָׁ מַ ע ,אֵ ת כָׁל-
הַ דְ ב ִָׁרים הָׁ אֵ ּלֶּה; וַיִחַ ר לֹו ,מְ א ֹד .כב ו ְֹלא-דִ בֶּר ַאבְשָׁ לֹום עִ םַ-אמְ נֹון ,לְמֵ ָׁרע ו ְעַ ד-טֹוב :כִיׂ-שָׁ נֵא ַאבְשָׁ לֹום ,אֶּ תַ-אמְ נֹון ,עַ ל-דְ בַר אֲ שֶּ ר עִ נָׁה,
אֵ ת תָׁ מָׁ ר אֲ ח ֹתֹו .כג וַי ְהִ י ,לִשְ נָׁתַ י ִם י ָׁמִ ים ,וַיִהְ יּו ג ֹ ְזזִים לְַאבְשָׁ לֹוםְ ,בבַעַ ל חָׁ צֹור אֲ שֶּ ר עִ ם-אֶּ פ ְָׁרי ִם; וַיִקְ ָׁרא ַאבְשָׁ לֹוםְ ,לכָׁלְ -בנֵי
הַ מֶּ לְֶּך .כד וַיָׁב ֹא ַאבְשָׁ לֹום ,אֶּ ל-הַ מֶּ לְֶּך ,ו ַי ֹאמֶּ ר ,הִ נֵה-נָׁא ג ֹ ְזזִים לְעַ בְדֶּ ָך; יֵלְֶּך-נָׁא הַ מֶּ לְֶּך ו ַעֲ בָׁדָׁ יו ,עִ ם-עַ בְדֶּ ָך .כה ו ַי ֹאמֶּ ר הַ מֶּ לְֶּך אֶּ לַ-אבְשָׁ לֹום,
ַאלְ -בנִי ַאל-נָׁא נֵלְֵך ֻּכּלָׁנּו ,ו ְֹלא נ ִ ְכבַד ,עָׁ לֶּיָך; וַיִפְ ָׁרץ-בֹו ו ְֹלאָ-אבָׁה ָׁל ֶּלכֶּת ,וַיְב ְָׁרכֵהּו .כו ו ַי ֹאמֶּ רַ ,אבְשָׁ לֹום ,ו ָֹׁלא ,יֵלְֶּך-נָׁא אִ תָׁ נּו ַאמְ נֹון ָאחִ י;
ו ַי ֹאמֶּ ר לֹו הַ מֶּ לְֶּך ,לָׁמָׁ ה יֵלְֵך עִ מָׁ ְך .כז וַיִפְ ָׁרץ-בֹוַ ,אבְשָׁ לֹום; וַיִשְ לַח אִ תֹו אֶּ תַ-אמְ נֹון ,ו ְאֵ ת כָׁלְ -בנ ֵי הַ מֶּ לְֶּך .כח וַיְצַו ַאבְשָׁ לֹום אֶּ ת-נְעָׁ ָׁריו לֵאמ ֹר,
יראּו :הֲ לֹוא ,כִי ָאנֹכִי ִצּוִיתִ י אֶּ תְ כֶּם--חִ זְקּו ,ו ִהְ יּו ִל ְבנֵי-
ְראּו נָׁא כְטֹוב לֵבַ-אמְ נֹון ַביַי ִן ו ְָאמַ ְרתִ י אֲ לֵיכֶּם הַ כּו אֶּ תַ-אמְ נֹון ו ַהֲ מִ תֶּ ם א ֹתֹוַ--אל-תִ ָׁ
חָׁ י ִל .כטוַיַעֲ ׂשּו נ ַעֲ ֵרי ַאבְשָׁ לֹום ,לְַאמְ נֹון ,כַאֲ שֶּ ר ִצּוָׁהַ ,אבְשָׁ לֹום; וַיָׁקֻּ מּו כָׁלְ -בנֵי הַ מֶּ לְֶּך ,וַי ְִרכְבּו אִ יש עַ ל-פ ְִרדֹו--וַיָׁנֻּסּו .ל וַי ְהִ י ,הֵ מָׁ ה בַדֶּ ֶּרְך,
ָארצָׁה;
ו ְהַ שְ מֻּ עָׁ ה בָָׁאה ,אֶּ ל-דָׁ ו ִד לֵאמ ֹר :הִ כָׁה ַאבְשָׁ לֹום אֶּ ת-כָׁלְ -בנֵי הַ מֶּ לְֶּך ,ו ְֹלא-נֹותַ ר מֵ הֶּ ם אֶּ חָׁ ד .לא וַיָׁקָׁ ם הַ מֶּ לְֶּך וַיִקְ ַרע אֶּ תְ -בגָׁדָׁ יו ,וַיִשְ כַב ְ
וְכָׁל-עֲ בָׁדָׁ יו נִ ָׁצבִים ,קְ ֻּרעֵ י ְבגָׁדִ ים .לב וַיַעַ ן יֹונָׁדָׁ ב בֶּן-שִ מְ עָׁ ה אֲ חִ י-דָׁ ו ִד ו ַי ֹאמֶּ רַ ,אל-י ֹאמַ ר אֲ דֹנִי אֵ ת כָׁל-הַ נְעָׁ ִרים ְבנֵי-הַ מֶּ לְֶּך הֵ מִ יתּו--כִיַ-אמְ נֹון
ְלבַדֹו ,מֵ ת :כִי-עַ לִ -פי ַאבְשָׁ לֹום ,הָׁ י ְתָׁ ה ׂשּומָׁ ה ,מִ יֹום עַ נ ֹתֹו ,אֵ ת תָׁ מָׁ ר אֲ ח ֹתֹו .לג ו ְעַ תָׁ ה ַאל-י ָׁׂשֵ ם אֲ דֹנִי הַ מֶּ לְֶּך אֶּ לִ -לבֹו ,דָׁ בָׁר לֵאמ ֹר ,כָׁלְ -בנֵי
הַ מֶּ לְֶּך ,מֵ תּו :כִי-אם ַאמְ נֹון ְלבַדֹו ,מֵ ת .לד וַיִב ְַרחַ ,אבְשָׁ לֹום; וַיִשָׁ א הַ נַעַ ר הַ צ ֹפֶּ ה ,אֶּ ת-עֵ ינָׁו ,וַי ְַרא ו ְהִ נֵה עַ םַ -רב ה ֹ ְלכִים מִ דֶּ ֶּרְך ַאחֲ ָׁריו ,מִ צַד
הָׁ הָׁ ר .לה ו ַי ֹאמֶּ ר יֹונָׁדָׁ ב אֶּ ל-הַ מֶּ לְֶּך ,הִ נֵה ְבנֵי-הַ מֶּ לְֶּך בָׁאּו :כִדְ בַר עַ בְדְ ָך ,כֵן הָׁ י ָׁה .לו וַי ְהִ י ְככַֹּלתֹו לְדַ בֵר ,ו ְהִ נֵה ְבנֵי-הַ מֶּ לְֶּך בָׁאּו ,וַיִׂשְ אּו
קֹולָׁם ,וַיִבְכּו; וְגַם-הַ מֶּ לְֶּך ,וְכָׁל-עֲ בָׁדָׁ יו ,בָׁכּוְ ,בכִי גָׁדֹול מְ א ֹד .לז ו ְַאבְשָׁ לֹום ב ַָׁרח ,וַיֵלְֶּך אֶּ ל-תַ לְמַ י בֶּן-עמיחור (עַ מִ יהּוד) מֶּ לְֶּך גְשּור; וַיִתְ אַ בֵל
עַ ל-בְנֹו ,כָׁל-הַ יָׁמִ ים .לח ו ְַאבְשָׁ לֹום ב ַָׁרח ,וַיֵלְֶּך גְשּור; וַי ְהִ י-שָׁ ם ,שָׁ ֹלש שָׁ נִים .לט ו ַתְ כַל דָׁ ו ִד הַ מֶּ לְֶּךָׁ ,לצֵאת אֶּ לַ-אבְשָׁ לֹום :כִי-נִחַ ם עַ ל-
ַאמְ נֹון ,כִי-מֵ ת ".
1 This happened sometime afterward: Absalom son of David had a beautiful sister named Tamar, and Amnon
son of David became infatuated with her. 2 Amnon was so distraught because of his [half-]sister Tamar that he
became sick; for she was a virgin, and it seemed impossible to Amnon to do anything to her. 3 Amnon had a
friend named Jonadab, the son of David’s brother Shimah; Jonadab was a very clever man. 4 He asked him,
“Why are you so dejected, O prince, morning after morning? Tell me!” Amnon replied, “I am in love with Tamar,
the sister of my brother Absalom!” 5 Jonadab said to him, “Lie down in your bed and pretend you are sick.
When your father comes to see you, say to him, ‘Let my sister Tamar come and give me something to eat. Let
her prepare the food in front of me, so that I may look on, and let her serve it to me.’” 6 Amnon lay down and
pretended to be sick. The king came to see him, and Amnon said to the king, “Let my sister Tamar come and
prepare a couple of cakes in front of me, and let her bring them to me.” 7 David sent a message to Tamar in
the palace, “Please go to the house of your brother Amnon and prepare some food for him.” 8 Tamar went to

the house of her brother Amnon, who was in bed. She took dough and kneaded it into cakes in front of him,
and cooked the cakes. 9 She took the pan and set out [the cakes], but Amnon refused to eat and ordered
everyone to withdraw. After everyone had withdrawn, 10 Amnon said to Tamar, “Bring the food inside and feed
me.” Tamar took the cakes she had made and brought them to her brother inside. 11 But when she served
them to him, he caught hold of her and said to her, “Come lie with me, sister.” 12 But she said to him, “Don’t,
brother. Don’t force me. Such things are not done in Israel! Don’t do such a vile thing! 13 Where will I carry my
shame? And you, you will be like any of the scoundrels in Israel! Please, speak to the king; he will not refuse
me to you.” 14 But he would not listen to her; he overpowered her and lay with her by force. 15 Then Amnon
felt a very great loathing for her; indeed, his loathing for her was greater than the passion he had felt for her.
And Amnon said to her, “Get out!” 16 She pleaded with him, “Please don’t commit this wrong; to send me away
would be even worse than the first wrong you committed against me.” But he would not listen to her. 17 He
summoned his young attendant and said, “Get that woman out of my presence, and bar the door behind
her.”— 18 She was wearing an ornamented tunic, for maiden princesses were customarily dressed in such
garments.—His attendant took her outside and barred the door after her. 19 Tamar put dust on her head and
rent the ornamented tunic she was wearing; she put her hands on her head, and walked away, screaming
loudly as she went. 20 Her brother Absalom said to her, “Was it your brother Amnon who did this to you? For
the present, sister, keep quiet about it; he is your brother. Don’t brood over the matter.” And Tamar remained in
her brother Absalom’s house, forlorn. 21 When King David heard about all this, he was greatly upset. 22
Absalom didn’t utter a word to Amnon, good or bad; but Absalom hated Amnon because he had violated his
sister Tamar. 23 Two years later, when Absalom was having his flocks sheared at Baal-hazor near Ephraim,
Absalom invited all the king’s sons. 24 And Absalom came to the king and said, “Your servant is having his
flocks sheared. Would Your Majesty and your retinue accompany your servant?” 25 But the king answered
Absalom, “No, my son. We must not all come, or we’ll be a burden to you.” He urged him, but he would not go,
and he said good-bye to him. 26 Thereupon Absalom said, “In that case, let my brother Amnon come with us,”
to which the king replied, “He shall not go with you.” 27 But Absalom urged him, and he sent with him Amnon
and all the other princes. 28 Now Absalom gave his attendants these orders: “Watch, and when Amnon is
merry with wine and I tell you to strike down Amnon, kill him! Don’t be afraid, for it is I who give you the order.
Act with determination, like brave men!” 29 Absalom’s attendants did to Amnon as Absalom had ordered;
whereupon all the other princes mounted their mules and fled. 30 They were still on the road when a rumor
reached David that Absalom had killed all the princes, and that not one of them had survived. 31 At this, David
rent his garment and lay down on the ground, and all his courtiers stood by with their clothes rent. 32 But
Jonadab, the son of David’s brother Shimah, said, “My lord must not think that all the young princes have been
killed. Only Amnon is dead; for this has been decided by Absalom ever since his sister Tamar was violated. 33
So my lord the king must not think for a moment that all the princes are dead; Amnon alone is dead.” 34
Meanwhile Absalom had fled. The watchman on duty looked up and saw a large crowd coming from the road
to his rear, from the side of the hill. 35 Jonadab said to the king, “See, the princes have come! It is just as your
servant said.” 36 As he finished speaking, the princes came in and broke into weeping; and David and all his
courtiers wept bitterly, too. 37 Absalom had fled, and he came to Talmai son of Ammihud, king of Geshur. And
[King David] mourned over his son a long time. 38 Absalom, who had fled to Geshur, remained there three
years. 39 And King David was pining away for Absalom, for [the king] had gotten over Amnon’s death.
 ירושלים תשמ"א, מהדורה רביעית, הרב חיים דב רבינוביץ," ספר שמואל עם פירוש "דעת סופרים.2
 ככל דברי. בכל זאת מאריך הנביא במה שאירע בין אמנון לתמר."דברים רעים ומכוערים מוטב להם שיהיו נשכחים ולא ידובר בהם
הנביאים גם אלו נכתבו בדבר ה' כי יש בהם הוראות רבות על המכשולים הצפויים גם לאנשים משובחים ועל הזהירות שלא
." פרשיות אלו מלאות הלכות והם יסוד לכמה וכמה דינים בדיני הצניעות והמוסר.להסתבך בדברים כגון אלה

 .3בבלי ,יומא כב ע"ב
"מעשה דבת שבע – התם אפרעו מיניה .דכתיב ואת הכבשה ישלם ארבעתיים ילד אמנון תמר ואבשלום."..
 .4אברבנאל שמ"ב יג א.
"אחרי שסיפר הכתוב חטאת דוד בעניין בת-שבע ואוריה החיתי זכר אחריו העונש אשר ענשו האל יתברך עליו :ראשונה במיתת
הילד ,ושנית בעניין תמר ששכב אמנון עמה ויענה ,גמול מה ששכב דוד עם בת שבע בחיי בעלה ,ושלישית בהריגת אמנון שהרגו
אבשלום "
 .5המלבי"ם שמ"ב יג ,א
"ספר איך נתקיימו יעודי העונשים שהגיד נתן לדוד אחד אחד ,שאחרי מת הילד היה מעשה של תמר שסבב הריגת אמנון ואחריו
מעשה דאבשלום".
 .6רד"ק שמ"ב יג ,טו
"וזה המעשה היה עונש דוד על מעשה בת שבע ואוריה ,שבעונש ההוא נעשית בביתו זימה הבאה לידי חרב ,לקיים מה שאמר לו
הנביא ֹלא תָׁ סּור חֶּ ֶּרב מִ בֵיתְ ָך ,וכן בדבר אבשלום זימה וחרב ,הכול מידה כנגד מידה".
 .7ויקרא יח ,ט
"עֶּ ְרו ַת אֲ חֹותְ ָך בַתָ-אבִיָך ,אֹו בַת-אִ מֶּ ָך ,מֹולֶּדֶּ ת ַבי ִת ,אֹו מֹולֶּדֶּ ת חּוץֹ--לא תְ ַגּלֶּה ,עֶּ ְרו ָׁתָׁ ן ".
The nakedness of your sister—your father’s daughter or your mother’s, whether born into the household or
outside—do not uncover their nakedness.
ויקרא כ ,יז
" ו ְאִ יש אֲ שֶּ ר-י ִקַ ח אֶּ ת-אֲ ח ֹתֹו בַתָ-אבִיו אֹו בַת-אִ מֹו ו ְָׁרָאה אֶּ ת-עֶּ ְרו ָׁתָׁ ּה ו ְהִ יא-תִ ְראֶּ ה אֶּ ת-עֶּ ְרו ָׁתֹו ,חֶּ סֶּ ד הּוא--וְנִכ ְְרתּו ,לְעֵ ינֵי ְבנֵי עַ מָׁ ם; עֶּ ְרו ַת
אֲ ח ֹתֹו ִגּלָׁה ,עֲ וֺנֹו י ִשָׁ א.
If a man marries his sister, the daughter of either his father or his mother, so that he sees her nakedness and
she sees his nakedness, it is a disgrace; they shall be excommunicated in the sight of their kinsfolk. He has
uncovered the nakedness of his sister, he shall bear his guilt.
דברים כז ,כב
" ָארּור ,שֹכֵב עִ ם-אֲ ח ֹתֹו--בַתָ-אבִיו ,אֹו בַת-אִ מֹו; ו ְָאמַ ר כָׁל-הָׁ עָׁ םָ ,אמֵ ן ".
Cursed be he who lies with his sister, whether daughter of his father or of his mother.—And all the people shall
say, Amen.
 .8סנהדרין כא ע"א
" תמר בת יפת תואר היתה"
 .9דברים ,פרק כ"א ,פסוקים י'-י"ד
" כִי-תֵ צֵא לַמִ לְחָׁ מָׁ ה עַ ל אֹיְבֶּיָך ּונְתָׁ נֹו ה' אֱ ֹלהֶּ יָך ְבי ָׁדֶּ ָך ו ְשָׁ בִיתָׁ שִ בְיֹו .ו ְָׁראִ יתָׁ בַשִ ְבי ָׁה אֵ שֶּ ת יְפַת ת ַֹאר ו ְחָׁ שַ קְ תָׁ בָּׁה וְלָׁקַ חְ תָׁ לְָך
ירה אֶּ ת ׂשִ מְ לַת שִ ְבי ָּׁה מֵ עָׁ לֶּיהָׁ וְי ָׁשְ בָׁה ְבבֵיתֶּ ָך ּו ָׁבכְתָׁ ה אֶּ ת
לְאִ שָׁ ה.ו ַהֲ בֵאתָׁ ּה אֶּ ל תֹוְך בֵיתֶּ ָך ו ְ ִגּלְחָׁ ה אֶּ ת ר ֹאשָׁ ּה ו ְעָׁ ׂשְ תָׁ ה אֶּ ת צִפָׁ ְרנֶּיהָׁ  .ו ְהֵ סִ ָׁ
ָאבִיהָׁ ו ְאֶּ ת אִ מָׁ ּה י ֶַּרח י ָׁמִ ים ו ְַאחַ ר כֵן תָׁ בֹוא אֵ לֶּיהָׁ ּובְעַ לְתָׁ ּה ו ְהָׁ י ְתָׁ ה לְָך לְאִ שָׁ ה .ו ְהָׁ י ָׁה אִ ם ֹלא חָׁ פַ ְצתָׁ בָּׁה ו ְשִ ּלַחְ תָׁ ּה ְלנַפְ שָׁ ּה ּומָׁ כ ֹר ֹלא תִ מְ כ ְֶּרנָׁה
ַבכָׁסֶּ ף ֹלא תִ תְ עַ מֵ ר בָּׁה תַ חַ ת אֲ שֶּ ר עִ נִיתָׁ ּה".
When you take the field against your enemies, and the LORD your God delivers them into your power and you
take some of them captive, and you see among the captives a beautiful woman and you desire her and would
take her to wife, you shall bring her into your house, and she shall trim her hair, pare her nails, and discard her
captive’s garb. She shall spend a month’s time in your house lamenting her father and mother; after that you
may come to her and possess her, and she shall be your wife. Then, should you no longer want her, you must
release her outright. You must not sell her for money: since you had your will of her, you must not enslave her.

 .10ספר החינוך ,פרשת "כי תצא" ,תקל"ב
"ועל כן סָׁ תם הכתוב דלת בפניו להבאישה בעיניו ,וציווה לגלח ראשה ,כדי לאבד תואר שערותיה הנאוות ,ולגדל ציפורניה כדי לנוול
תואר ידיה ,ושֶּ ירשה אותה לבכות חודש ראשון לנוול פניה ולכלות בדמעות עיניה ...והכל  -כדי להמאיסה בעיניו .שיהא נכנס ויוצא
ומתסכל בה ורואה בניוולה".
 .11בבלי קידושין כב,א
"לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע ,מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבילות"
 .12רש"י ,דברים כא ,ב
ירּה י ִשָׁ אֶּ נָׁה בְאִ סּור ,אֲ בָׁל אִ ם נ ְׂשָׁ ָאה סֹופֹו לִהְ יֹות ׂשֹונְָאה ,שֶּ נ ֶּאֱ מַ ר ַאחֲ ָׁריו "כִי
תֹורה אֶּ ּלָׁא ְכנֶּגֶּד יֵצֶּר הָׁ ַרע ,שֶּ אִ ם אֵ ין הַ קָׁ ָׁב"ה מַ תִ ָׁ
" ֹלא דִ ב ְָׁרה ָׁ
תִ הְ י ֶּין ָׁלְאִ יש ו ְגֹו'" ,ו ְסֹופֹו לְהֹולִיד מִ מֶּ נָּׁה בֵן ֵ
ּומֹורהָׁ ,לכְַך נִסְ מְ כּו פָׁ ָׁרשִ יֹות הַ ּלָׁלּו (תנחומא)
ֶּ
סֹורר
 .13בבלי קידושין ע"ו ע"ב
" ועוד אמר רב יהודה אמר רב ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכולם בני יפת תואר היו "
 .14תוס' סנהדרין כא ,א
" רב אמר אינה מותרת במלחמה אלא ביאה ראשונה ושמואל אמר אף לא ביאה ראשונה ולא ביאה שנייה"
 .15תוס' סנהדרין כא ,א
"על-כן נראה למימר דתמר לא הייתה בת דוד שאמה כבר הייתה מעוברת כשבאת למלחחמה".
 .16רשב"א קידושין כב ,א
"שתמר לא הייתה בתו של דוד אלא בת של מעכה מן הגוי".
 .17אברבנאל שמואל ב' פרק י"ג ,פסוק א'
"והנראה אלי בזה שאבשלום ותמר שניהם היו בני דוד ושניהם ילדה אותם מעכה לאחר שנתגיירה"...
 .18אברבנאל שמואל ב' פרק י"ג ,פסוק א'
"לפי שראה הכתוב להיותה בת אביו ובת אמו ולפי שהוא נתעורר לנקום נקמתה אשר נמשך מזה מה שנמשך בין אבשלום ואביו
ולפי שהיא הייתה עם מעכה אמה ואולי בבית אבשלום היו יושבות גם קודם זה לכן ייחסה הכתוב אליו בעצם ובראשונה ....תנחומין
של הבל ...ורצתה לדחותו בקש ".
 .19רש"י מ"ב יג ,ב
" צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ "
" .20דעת סופרים" עמ' קמט-קנ "בן אחינועם ובת מעכה".
"הזעקה המרה של תמר מעידה לשבחה ולכבודה של מעכה שהיתה לה בת צדקת כזו ,משמע שגם היא הייתה מכובדת מאד ודוד
לא לקחה בלי אבחנה בטיבה ומהותה הנפשית  ...זו עדות רבת משמעות על מציאות נפשות טהורות בעמים שראוי לספחם בישראל
..ועדות על דוד שלקח אשה זו שראה נכוחה מה הוא עושה "...
 .21שמ"ב יג ,א-ב
רש"י :להתחלות  -עד שנחלה
רד"ק :להתחלות  -עד שהיה נראה חולה מרוב חשקו בה :כי בתולה היא  -לפיכך חשק בה חשק יותר חזק
מצ"ד ":היה מיצר ודואג עד שהיה נראה כחולה מרוב חשקו בה " ,כִי בְתּולָׁה הִ יא " ומדרך הבתולות לשבת בית ולזה היה מהנמנע
בעיני אמנון לעשות לה מאומה ולמלאות תאוותו ולכן נעצב הרבה".

 .22פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת ואתחנן דף ט עמוד ב
"אמנון ביטל לא תנאף"
 .23מנורת המאור פרק יט כיסוי סוד חבירו עמוד .378
"אמנון כזב ונהרג ,שנא' תבא נא תמר אחותי ותלבב לעיני שתי לביבות ואברה מידה ,ושכב עמה והרגו אבשלום .וכל המחליף בדבורו
כאלו עובד ע"ז ,כדגרסינן  ...כל המחליף בדבורו כאלו עובד ע"ז ...ואחת מארבע כתות שאין מקבלות פני שכינה הוא כת שקרים ,שנא'
דובר שקרים לא יכון לנגד עיני  .א"ר אלעזר בר נחמן ,הכל ברא הב"ה ,חוץ מן השקר ,שלא בראו ,אלא בני אדם בודין אותו מלבם".
 .24סנהדרין כא ,א.
" ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד איש חכם וגו' אמר רב יהודה אמר רב איש חכם לרשעה"
 .25שמ"ב יג ,ג
רש"י " :חכם – לרשעה ".
מצ"ד " :חכם – להרע" .
רד"ק " :חכם – להרע ולרשעה".
רלב"ג " :למצוא תחבולות לעשות רע"...
האברבנאל " :ויונדב מחשב להרע נתן לו תחבולה איך יעשה לשתבוא תמר לביתו (בכדי שתבוא) ,עם היותה בתולה".
" .26עוז מלך" ,עיונים בספר שמואל הרב יגאל אריאל עמוד 206
"החכמה..כאן עניינה זדון וזימה .יונדב אינו מציע פתרון למחלתו של אמנון ,אלא מלבה את התשוקה .הוא אינו מנסה להציל את
אמנון מתאוותיו ,אלא מספק לו את האש .גם אם לא התכוון יונדב לאונס כפי שבוצע ,אלא לקרבה בעלמא ואמנון הוא שלא שלט
ביצרו – יונדב הוא האשם .הוא ליבה את האש המתלהטת שאותה לא יהיה אפשר לכבות ,עד אשר הנפילה לתהום תהיה בלתי
נמנעת .לא רק מוסר אין כאן אלא גם חכמה וראייה ארוכת טווח .אין זו אלא רשעות ואווילות"...
 .27מלבי"ם שמ"ב יג ,ג-ה
"באמת תואר חכם הנמצא בכתבי הקודש סתם ,יבוא על המשתמש בדרך החכמה לטוב לא לרע ...באמת לא עלה על דעת יונדב
שיעשה הנבלה הזאת ,רק שם בפיו דבריו שמתוכם יכיר המלך שהוא חושק בתמר אחותו וחולה עבורה עד מוות ובזה ידע שיתנה לו
לאשה ,אחר שמותרת לו מן הדין וגם שע"י שישלחנה אליו ,יוכל לגלות לה את כל ליבו ,ותתרצה גם היא בהרגישה אהבתו אליה
וחליו בעבורה ...והקדים בסדר דבריו בתנאי שתאכילהו בידה קודם התנאי שתעש הבריה לעיניו הפך הסדר שתחילה תעשה את
המאכל ואח"כ תאכילהו כדי שירגיש בו המלך ,כי למה תאכילהו בידה דווקא? אין זאת כי אוהב אותה".
 .28דעת סופרים" עמ' קמט-קנ "בן אחינועם ובת מעכה"
" רש"י מוסיף 'חכם לרשעה' כי השיא עצה בזויה .בכל זאת כתב הנביא חכם סתם ,כי אכן חכם היה ואילו השכיל היה יודע להשיא
עצות אחרות לאמנון כיצד להשתחרר מן התאווה שהשתלטה עליו ...דרושה היתה השכלה טהורת נפש כדי להמלט מן הרעה .יונדב
שלא השכיל לעשות כן ,לא רק שלא מילט את אמנון מרעה אלא הרחיב את הרעה ומשום שהיה חכם מפורסם סמך עליו אמנון...
שמא אף לא התכוון לנבלה שעשה אמנון אלא שיעיר את אזן דוד שתמר רצויה כל-כך בעיניו ושמא ימצא בחכמתו מוצא מן המצב".
 .29שיר השירים ד' ,ט
“ ִל ַבבְתִ נִי אֲ ח ֹתִ י ַכּלָׁה ִל ַבבְתִ נִי בְַאחַ ת מֵ עֵ ינַי ְִך"
You have captured my heart, My own, my bride, You have captured my heart With one [glance] of your eyes,
With one coil of your necklace.
 .30סנהדרין כא ,א
"שעשתה לו מיני טיגון"
פירוש הבן-יהוידע " :מאי נפקא מינה אם טיגון ואם בישול? ...ונראה דבא לתרץ בזה קושיית העולם דמקשים איך דוד המלך
בעורמתו לא נרגש במה שביקש שתבא אצלו ותעשה לפניו מדוע לא תבשל בביתה? אלא שבישול בקדרה מכוסה ,החום נשמר וניתן
לטלטל ממקום למקום מבלי שייפגם חום התבשיל מה שאין כן בטיגון".

 .31דעת סופרים" עמ' קמט-קנ "בן אחינועם ובת מעכה"
"כי היא עשתה לו מיני טיגון טובים שהיתה מומחית להם לעורר את התיאבון ע"י הריח המורגש בשעת הטיגון".
 .32בראשית לד ,ב
"וישכב אותה ויענה"  --רמב"ן" :לשון ענוי – אונס .ולשון שכיבה – ברצון".
 .33מלבי"ם שמ"ב יג ,ב
" ויצר לאמנון להתחלות" שלא היה לו תקווה לשאתה לאשה בעבור היותה תמר אחותו כי היתה גדלה כבת בין הבנים שמה
שנתעברה במלחמה לא השפיל כבודה בעיני בית דוד שלא תהיה נחשבת כבתו ...וידע שלא תתרצה היא ואחיה להשיאה לאמנון
ולהכריז עי"ז שהיא כאסופי מן השוק ושלא תחשב מזרע המלך וגם לא לבוא עליה באונס או ע"י פיתוי כי בתולה היא והבתולות היו
צנועות בהיכל ואי אפשר שתזדמן לפניו"
 .34רינת יצחק (הרב סורוצקין) שמ"ב ,יג
"יש לפרש שאמנון לא חשק רק לבוא עליה כי אם דחשק לישא אותה לו לאשה (וכמו שאמרה לו תמר כי לא ימנעני ממך) ורק שחשש
שדוד לא ירצה ליתן לו אותה לאשה כי הוא בן מלך והיא גיורת ולכן רצה לאנסה ,שעי"ז יסכימו שישא אותה מדין מאנס את הבתולות
שלו תהיה לאשה ומשום הכי תלה הכתוב בזה שהיא בתולה ,שבבתולה אין מצווה לשאת אותה ואף שאחרי שבא עליה לא רצה לישא
אותה זהו משום ששנא אותה שנאה גדולה עבור הנבלה שעשה ."...
 .35שמ"ב יג ,טו
רש"י " :וישנאה אמנון  -אמרו רבותינו (סנהדרין כא א) נימא נקשרה לו ,ועשאתו כרות שפכה "
רלב"ג" :שנתעצמה כפי יכלתה לחלוק על רצונו ,ואולי הכאיבה אותו בזה ההתעצמות שהיה ביניהם ,או אמרה לו דברי חרפות ,ולזה
שנאה".
רד"ק" :זאת השנאה היתה סבה מאת השם כדי להגדיל החרפה בשלחו אותה מביתו ויהיה אבשלום יותר שונא אותו עד מות עד
שחשב להרגו".
 .36הרב סולובייצ'יק" ,על התשובה" .116
"הוא שנא אותה עתה שנאה גדולה מאוד לא מחמת ייסורי מצפון שנתייסר בהם ,אלא מחמת כך שפתאום ראה עד כמה איננה יפה,
עד כמה כעורה היא ומאוסה היא .החטא היה לו תועבה .בגללו הוא בא לשנוא את עצמו – וממילא שנא אותה .לחטא השפעה
מזוכיסטית .אמנון שנא את עצמו והעביר את שנאתו לתמר העלובה על לא-אשם בכפה .אותה תמר היפה להפליא – נהפכה בעיניו
לסמל התועבה והשנאה".
 .37דברים כ"ב ,כה–כט
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" כה ו ְאִ ם-בַשָׁ דֶּ ה י ִמְ צָׁא הָׁ יש ,אֶּ ת -נַעֲ ָׁר מְ א ָֹׁרׂשָׁ ה ,ו ְהֶּ חֱ זִיק-בָּׁה הָׁ יש ,ו ְשָׁ כַב מָׁ ּה :ת ,הָׁ יש אֲ שֶּ ר-שָׁ כַב מָׁ ּהְ --לבַדֹו .כו וְלנַעֲ ָׁר
ּורצָׁחֹו נֶּפֶּ ש--כֵן ,הַ דָׁ בָׁר הַ זֶּה .כז כִי בַשָׁ דֶּ ה ,מְ צָׁאָׁ ּה; צָׁעֲ קָׁ ה ,הַ נַעֲ ָׁר
ֹלא-תַ עֲ ׂשֶּ ה דָׁ בָׁר ,אֵ ין ַלנַעֲ ָׁר חֵ טְ א מָׁ ו ֶּת :כִי כַאֲ שֶּ ר י ָׁקּום אִ יש עַ לֵ -רעֵ הּוְ ,
הַ מְ א ָֹׁרׂשָׁ ה ,ו ְאֵ ין מֹושִ יעַ  ,לָּׁה כח ִכי-י ִמְ צָׁא אִ יש ,נַעֲ ָׁר בְתּולָׁה אֲ שֶּ ר ֹלא-א ָֹׁרׂשָׁ הּ ,ותְ פָׁ ׂשָׁ ּה ,ו ְשָׁ כַב עִ מָׁ ּה; וְנִמְ צָׁאּו .כט וְנָׁתַ ן הָׁ אִ יש הַ שֹכֵב עִ מָׁ ּה,
לַאֲ בִי הַ נַעֲ ָׁר--חֲ מִ שִ ים כָׁסֶּ ף; ו ְלֹו-תִ הְ י ֶּה לְאִ שָׁ ה ,תַ חַ ת אֲ שֶּ ר עִ נ ָּׁהֹ--לא-יּוכַל שַ ּלְחָׁ ּה ,כָׁל-י ָׁמָׁ יו" .
25 But if the man comes upon the engaged girl in the open country, and the man lies with her by force, only the
man who lay with her shall die, 26 but you shall do nothing to the girl. The girl did not incur the death penalty,
;for this case is like that of a man attacking another and murdering him. 27 He came upon her in the open
though the engaged girl cried for help, there was no one to save her. 28 If a man comes upon a virgin who is
not engaged and he seizes her and lies with her, and they are discovered, 29 the man who lay with her shall
pay the girl’s father fifty [shekels of] silver, and she shall be his wife. Because he has violated her, he can
never have the right to divorce her.

 .38מלב"ים שמ"ב יג ,טו
" כי היא נשארה בביתו להכריחו שישאנה ,כדין מאנס את הבתולה ,שלו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו ...כי אודות הרעה
הקודמת היה ראוי שלא תוכל לשלחני לעולם ולא בהיפך שעל-ידי שאנסת אותי תשלחני"..
 .39קהלת רבה וילנא פרשה ז ד"ה א (ג) טוב
" טוב כעס משחוק ,אמר שלמה אילו כעס אבא על אדוניה קמעא ,טוב היה לו משחוק ששחקה עליו מדת הדין ,למה כי ברוע פנים
ייטב לב ,אלו הרע לו פנים הביאו למוטב ,אלא ולא עצבו אביו מימיו ,וכן אמנון ,טוב היה לו אם כעס דוד אבא על אמנון קמעא,
משחוק ששחקה עליו מדת הדין ,ולמה כי ברוע פנים ייטב לב אלא כי אמנון לבדו מת"
 .40רלב"ג שמ"ב ח יח
"  ...והנה זה הענין היה סבה להרבה מהרעות שבאו לדוד כי אם לא היה הענין כן לא מרד אבשלום ולא נהרג אמנון ואדניה כמו
שיראה במעט עיון ובכלל אם היה משגיח המלך במוסר בניו לא קרה להם כך".

Dina’s Rape Vs Tamar’s .41
א)
ב)
ג)
ד)
ה)

וַיֶּחֱ זַק מִ מֶּ נָׁה וַי ְׁעַ נֶּהָ וַיִּשְׁ כַב א ֹתָ ּה
VS
וַיִקַ ח א ֹתָׁ ּה וַיִּשְׁ כַב א ֹתָ ּה וַי ְׁעַ נֶּהָ
 VSכִּי ֹלא י ֵעָ שֶּ ה כֵן ְׁבי ִּשְׁ ָראֵ ל ַאל תַ עֲ ׂשֵ ה אֶּ ת הַ ְׁנבָלָ ה הַ ז ֹאת
כִּי ְׁנבָלָ ה עָ שָ ה ְׁבי ִּשְׁ ָראֵ ל לִשְ כַב אֶּ ת בַת י ַעֲ ק ֹב וְכֵן ֹלא י ֵעָׁ ׂשֶּ ה
ּו ְבנֵי י ַעֲ ק ֹב בָׁאּו מִ ן הַ שָׁ דֶּ ה כְׁשָ מְׁ עָ ם וַיִתְ עַ צְבּו הָׁ אֲ נָׁשִ ים וַיִּחַ ר לָ הֶּ ם מְׁ א ֹד  VSו ְהַ מֶּ לְֶּך דָׁ ו ִד שָ מַ ע אֵ ת כָׁל הַ דְ ב ִָׁרים הָׁ אֵ ּלֶּה וַיִּחַ ר לֹו מְׁ א ֹד
 VSוְֹׁלא ִּדבֶּר ַאבְשָׁ לֹום עִ ם ַאמְ נֹון לְמֵ ָׁרע ו ְעַ ד טֹוב
וְׁהֶּ חֱ ִּרש י ַעֲ ק ֹב עַ ד בָֹאם
בִהְ יֹותָׁ ם כ ֹאֲ בִּים ...ו ְאֶּ ת חֲ מֹור ו ְאֶּ ת שְ כֶּם בְנֹו הָ ְׁרגּו לְפִ י חָׁ ֶּרב  VSכְטֹוב לֵבַ-אמְ נֹון ַב ַיי ִּן ו ְָאמַ ְרתִ י אֲ לֵיכֶּם הַ כּו אֶּ תַ-אמְ נֹון וַהֲ מִּ תֶּ ם א ֹתֹו

The story of Amnon & Tamar VS The story of Joseph and Potifar’s wife .42
א)
ב)
ג)
ד)
ה)

"בֹואִ י שִּ ְׁכבִּי עִּ מִּ י אֲ חֹותִ י" " VSו ַתִ שָׁ א אֵ שֶּ ת אֲ דֹנָׁיו אֶּ ת עֵ ינֶּיהָׁ אֶּ ל יֹוסֵ ף ו ַת ֹאמֶּ ר שִּ ְׁכבָה עִּ מִּ י"
"הַ אֲ מִ ינֹון ָאחִ יְך הָ י ָה עִּ מָ ְך"" VS .ו ְֹלא שָׁ מַ ע אֵ לֶּיהָׁ לִשְ כַב אֶּ ְצלָּׁה לִּ הְׁ יֹות עִּ מָ ּה"
"ַאל אֹוד ֹת הָ ָרעָ ה הַ גְׁדֹולָ ה הַ ז ֹאת מֵ ַאחֶּ ֶּרת אֲ שֶּ ר עָ שִּ יתָ " " VSו ְאֵ יְך אֶּ עֱ שֶּ ה הָ ָרעָ ה הַ גְׁד ֹלָ ה הַ ז ֹאת ו ְחָׁ טָׁ אתִ י לֵאֹ-להִ ים"
" שִ לְחּו נָׁא אֶּ ת ז ֹאת מֵ עָׁ לַי הַ חּוצָה ...ו ַיֹצֵא אֹותָׁ ּה..החּוץ"  " VSוַיָׁנָׁס וַיֵצֵא הַ חּוצָה .וַי ְהִ י כ ְִראֹותָׁ ּה כִי עָׁ זַב ִבגְדֹו ְבי ָׁדָׁ ּה וַיָׁנָׁס הַ חּוצָה"
"ו ְהַ מֶּ לְֶּך דָׁ ו ִד שָ מַ ע אֵ ת כָׁל הַ דְׁ ב ִָּרים הָׁ אֵ ּלֶּה וַיִּחַ ר לֹו מְ א ֹד" " VSכִשְ מ ֹעַ אֲ דֹנָׁיו אֶּ ת ִּדב ְֵׁרי אִ שְ תֹו  ...וַיִּחַ ר אַ פֹו"

 .43קהלת רבה ז ,ג
"טוב לפני הא-להים ימלט ממנה' – זה יוסף' ...וחוטא' זה אמנון"

