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י  א ִמִמְׁשַפַחת בֵּ ה ִמָשם ִאיׁש יֹוצֵּ ְך ָדִוד ַעד ַבחּוִרים ְוִהנֵּ לֶּ ת )ה( ּוָבא ַהמֶּ

ן ת  ָׁשאּול ּוְׁשמֹו ִׁשְמִעי בֶּ ל ָבֲאָבִנים אֶּ ל: )ו( ַוְיַסקֵּ א ָיצֹוא ּוְמַקלֵּ ָרא יֹצֵּ גֵּ

ְך ָדִוד ְוָכל ָהָעם ְוָכל ַהִגֹבִרים ִמיִמינֹו  לֶּ י ַהמֶּ ת ָכל ַעְבדֵּ ָדִוד ְואֶּ

א ִאיׁש ַהָדִמים ְוִאיׁש  א צֵּ ּוִמְשמֹאלֹו: )ז( ְוכֹה ָאַמר ִׁשְמִעי ְבַקְללֹו צֵּ

ִׁש  ר ָמַלְכָת ַהְבִלָיַעל: )ח( הֵּ ית ָׁשאּול ֲאׁשֶּ י בֵּ יָך ה' ָכל ְדמֵּ  תחתויב ָעלֶּ

ן ָך ִכי ִאיׁש  ַתְחָתיו ַוִיתֵּ ָך ְוִהְנָך ְבָרָעתֶּ ת ַהְמלּוָכה ְבַיד ַאְבָׁשלֹום ְבנֶּ ה' אֶּ

ב  לֶּ ל ַהכֶּ ְך ָלָמה ְיַקלֵּ לֶּ ל ַהמֶּ ן ְצרּוָיה אֶּ ר ֲאִביַׁשי בֶּ ָדִמים ָאָתה: )ט( ַויֹאמֶּ

ת רֹאׁשֹו: ס  ְעְבָרה ָנא ְוָאִסיָרה אֶּ ְך אֶּ לֶּ ת ֲאֹדִני ַהמֶּ ה אֶּ ת ַהזֶּ               ַהמֵּ
 

י ְצֻרָיה   ם ְבנֵּ ְך ַמה ִלי ְוָלכֶּ לֶּ ר ַהמֶּ ל  כי)י( ַויֹאמֶּ ִכי  וכיכֹה ְיַקלֵּ

ן: ס  ת ָדִוד ּוִמי יֹאַמר ַמדּוַע ָעִשיָתה כֵּ ל אֶּ  ה' ָאַמר לֹו ַקלֵּ
 

ר  ה ְבִני ֲאׁשֶּ ל ָכל ֲעָבָדיו ִהנֵּ ל ֲאִביַׁשי ְואֶּ ר ָדִוד אֶּ )יא( ַויֹאמֶּ

ַעי ל ִכי  ָיָצא ִממֵּ ן ַהְיִמיִני ַהִנחּו לֹו ִויַקלֵּ ת ַנְפִׁשי ְוַאף ִכי  ַעָתה בֶּ ׁש אֶּ ְמַבקֵּ

ה ה'  ִׁשיב ה' ִלי טֹוָבה ַתַחת  בעוניָאַמר לֹו ה': )יב( אּוַלי ִיְראֶּ יִני ְוהֵּ ְבעֵּ

ְך  ְך ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ַבָדרֶּ לֶּ ה: )יג( ַויֵּ ְך ְוִׁשְמ    ס    ִקְלָלתֹו ַהיֹום ַהזֶּ ִעי הֹלֵּ

ל ָבֲאָבִנים ל ַוְיַסקֵּ ַלע ָהָהר ְלֻעָמתֹו ָהלֹוְך ַוְיַקלֵּ ָעָפר:  ְבצֵּ  ְלֻעָמתֹו ְוִעַפר בֶּ
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ן ִויהּוָדה ָבא ַהִגְלָגָלה  ְך ַוָיבֹא ַעד ַהַיְרדֵּ לֶּ ת ִלְקַראת  )טז( ַוָיָׁשב ַהמֶּ כֶּ ָללֶּ

ן  ָרא בֶּ ן גֵּ ר ִׁשְמִעי בֶּ ן: )יז( ַוְיַמהֵּ ת ַהַיְרדֵּ ְך אֶּ לֶּ ת ַהמֶּ ְך ְלַהֲעִביר אֶּ לֶּ ַהמֶּ

ְך ָדִוד:  לֶּ ד ִעם ִאיׁש ְיהּוָדה ִלְקַראת ַהמֶּ רֶּ ר ִמַבחּוִרים ַויֵּ  ַהְיִמיִני ֲאׁשֶּ

ית ף ִאיׁש ִעמֹו ִמִבְנָיִמן ְוִציָבא ַנַער בֵּ לֶּ ת ָעָשר ָבָניו  )יח( ְואֶּ ׁשֶּ ָׁשאּול ַוֲחמֵּ

ְך: )יט( ְוָעְבָרה ָהֲעָבָרה  לֶּ י ַהמֶּ ן ִלְפנֵּ ְשִרים ֲעָבָדיו ִאתֹו ְוָצְלחּו ַהַיְרדֵּ ְועֶּ

ְך ְוַלֲעשֹות ַהּטֹוב  לֶּ ית ַהמֶּ ת בֵּ ָרא ָנַפל  בעינוַלֲעִביר אֶּ ן גֵּ יָניו ְוִׁשְמִעי בֶּ ְבעֵּ

ְך ְבָעְברֹו ַביַ  לֶּ י ַהמֶּ ְך ַאל ַיֲחָׁשב ִלי ֲאֹדִני ָעוֹן ִלְפנֵּ לֶּ ל ַהמֶּ ר אֶּ ן: )כ( ַויֹאמֶּ ְרדֵּ

ְך  לֶּ ר ָיָצא ֲאֹדִני ַהמֶּ ֱעָוה ַעְבְדָך ַביֹום ֲאׁשֶּ ר הֶּ ת ֲאׁשֶּ ְוַאל ִתְזֹכר אֵּ

ל ִלבֹו: )כא( ִכי ָיַדע ַעְבְדָך ִכי ֲאִני ָחָטאִתי  ְך אֶּ לֶּ ם ָלשּום ַהמֶּ ִמירּוָׁשָלִ

ה ָבא ְך: ס ְוִהנֵּ לֶּ ת ִלְקַראת ֲאֹדִני ַהמֶּ דֶּ ף ָלרֶּ ית יֹוסֵּ ִתי ַהיֹום ִראׁשֹון ְלָכל בֵּ

ר ֲהַתַחת זֹאת ֹלא    ן ְצרּוָיה ַויֹאמֶּ )כב( ַוַיַען ֲאִביַׁשי בֶּ

ת ְמִׁשיַח ה':  ל אֶּ ר ָדִוד   יּוַמת ִׁשְמִעי ִכי ִקלֵּ )כג( ַויֹאמֶּ

י ְצרּוָיה ִכי ִתְה  ם ְבנֵּ יּו ִלי ַהיֹום ְלָשָטן ַהיֹום יּוַמת ִאיׁש ַמה ִלי ְוָלכֶּ

ר  ל: )כד( ַויֹאמֶּ ְך ַעל ִיְשָראֵּ לֶּ ל ִכי ֲהלֹוא ָיַדְעִתי ִכי ַהיֹום ֲאִני מֶּ ְבִיְשָראֵּ

ְך: ס  לֶּ ל ִׁשְמִעי ֹלא ָתמּות ַוִיָשַבע לֹו ַהמֶּ ְך אֶּ לֶּ ן )כה(       ַהמֶּ ת בֶּ ּוְמִפבֹׁשֶּ

ת ְבָגָדיו ָׁשאּול ָיַרד ִלְקַראת  ְך ְוֹלא ָעָשה ַרְגָליו ְוֹלא ָעָשה ְשָפמֹו ְואֶּ לֶּ ַהמֶּ

ר ָבא ְבָׁשלֹום: ְך ַעד ַהיֹום ֲאׁשֶּ לֶּ ת ַהמֶּ כֶּ ס ְלִמן ַהיֹום לֶּ  ֹלא ִכבֵּ
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ן ַהְיִמיִני ִמַבֻחִרים ְוהּוא ִקְלַלִני ְק   ָרא בֶּ ן גֵּ ה ִעְמָך ִׁשְמִעי בֶּ ָלָלה )ח( ְוִהנֵּ

ָשַבע לֹו ַבה'  ן ָואֶּ ְכִתי ַמֲחָנִים ְוהּוא ָיַרד ִלְקָראִתי ַהַיְרדֵּ ת ְביֹום לֶּ צֶּ ִנְמרֶּ

הּו ִכי ִאיׁש ָחָכם ָאָתה  ב: )ט( ְוַעָתה ַאל ְתַנקֵּ ָחרֶּ אֹמר ִאם ֲאִמיְתָך בֶּ לֵּ

יָבתֹו ְבָדם  ת שֵּ ה לֹו ְוהֹוַרְדָת אֶּ ר ַתֲעשֶּ ת ֲאׁשֶּ  ְׁשאֹול:ְוָיַדְעָת אֵּ
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ם ְיהּוָדה ּוְׁשמֹו ִיַׁשי ְולֹו ְׁשֹמָנה   חֶּ ית לֶּ ה ִמבֵּ ְפָרִתי ַהזֶּ ן ִאיׁש אֶּ )יב( ְוָדִוד בֶּ

ן ָבא ַבֲאָנִׁשים: )יג י ָׁשאּול ָזקֵּ י ִיַׁשי ָבִנים ְוָהִאיׁש ִבימֵּ ת ְבנֵּ ְלכּו ְׁשֹלׁשֶּ ( ַויֵּ

ר ָהְלכּו  ת ָבָניו ֲאׁשֶּ ם ְׁשֹלׁשֶּ י ָׁשאּול ַלִמְלָחָמה ְוׁשֵּ ַהְגדִֹלים ָהְלכּו ַאֲחרֵּ

הּו ֲאִביָנָדב ְוַהְשִלִׁשי ַׁשָמה: )יד( ְוָדִוד  ַבִמְלָחָמה ֱאִליָאב ַהְבכֹור ּוִמְׁשנֵּ

ְך ָוָׁשב הּוא ַהָקָטן ּוְׁשֹלָׁשה ַהְגדִֹלי י ָׁשאּול: ס )טו( ְוָדִוד הֹלֵּ ם ָהְלכּו ַאֲחרֵּ

ם  ם: )טז( ַוִיַגׁש ַהְפִלְׁשִתי ַהְׁשכֵּ ית ָלחֶּ ת צֹאן ָאִביו בֵּ ַעל ָׁשאּול ִלְרעֹות אֶּ מֵּ

יָך  ר ִיַׁשי ְלָדִוד ְבנֹו ַקח ָנא ְלַאחֶּ ב ַאְרָבִעים יֹום: פ )יז( ַויֹאמֶּ ב ַוִיְתַיצֵּ ְוַהֲערֵּ

יַפת ַה  ת אֵּ יָך: )יח( ְואֵּ ה ְלַאחֶּ ץ ַהַמֲחנֶּ ה ְוָהרֵּ ם ַהזֶּ חֶּ ה ַוֲעָשָרה לֶּ ָקִליא ַהזֶּ

יָך ִתְפקֹד  ת ַאחֶּ ף ְואֶּ ה ָתִביא ְלַשר ָהָאלֶּ לֶּ ָחָלב ָהאֵּ י הֶּ ת ֲחִריצֵּ רֶּ ֲעשֶּ

ק  מֶּ ל ְבעֵּ ָמה ְוָכל ִאיׁש ִיְשָראֵּ ת ֲעֻרָבָתם ִתָקח: )יט( ְוָׁשאּול ְוהֵּ ְלָׁשלֹום ְואֶּ

ת ַהצֹאן ָה  ר ַוִיּטֹׁש אֶּ ם ָדִוד ַבבֹקֶּ ָלה ִנְלָחִמים ִעם ְפִלְׁשִתים: )כ( ַוַיְׁשכֵּ אֵּ

ל  א אֶּ ר ִצָּוהּו ִיָׁשי ַוָיבֹא ַהַמְעָגָלה ְוַהַחִיל ַהיֹצֵּ ְך ַכֲאׁשֶּ לֶּ ר ַוִיָשא ַויֵּ ַעל ׁשֹמֵּ

עּו ַבִמְלָחָמה: רֵּ  ַהַמֲעָרָכה ְוהֵּ
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י   ר ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזנֵּ ר ִבי ֲאֹדִני ְיַדבֶּ ָליו ְיהּוָדה ַויֹאמֶּ )יח( ַוִיַגׁש אֵּ

ת  ָך ִכי ָכמֹוָך ְכַפְרעֹה: )יט( ֲאֹדִני ָׁשַאל אֶּ ֲאֹדִני ְוַאל ִיַחר ַאְפָך ְבַעְבדֶּ

ם ָאב אֹו ָאח:  ׁש ָלכֶּ אֹמר ֲהיֵּ ין   ...   ֲעָבָדיו לֵּ )לא( ְוָהָיה ִכְראֹותֹו ִכי אֵּ

יַבת ַעְבְדָך ָאִבינּו ְבָיגֹון ְׁשאָֹלה:  ת שֵּ יָך אֶּ ת ְוהֹוִרידּו ֲעָבדֶּ  ַהַנַער ָומֵּ

יָך  לֶּ נּו אֵּ אמֹר ִאם ֹלא ֲאִביאֶּ ִעם ָאִבי לֵּ ת ַהַנַער מֵּ )לב( ִכי ַעְבְדָך ָעַרב אֶּ

 ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָכל ַהָיִמים:
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ר' לוי אמר על ידי שהלכה ערפה אמו עם חמותה ארבעה מילין 

]פרעה לה הקדוש ברוך הוא[ והעמיד הקדוש ברוך הוא ממנה 

)שמואל ארבעה גבורים, שנאמר את ארבעה אלה יולדו להרפה בגת 

. ר' יצחק אמר ארבעים פסיעות הלכה עמה, לפיכך נתן לה ב'(

הקדוש ברוך הוא שכרה ונתן לה גלית, והיה מחרף לפני הקדוש 

, אמר )שמואל א'(ברוך הוא ארבעים יום, שנאמר ויתיצב ארבעים יום 

ישי לדוד בנו, הרי השעה לקיים אותו הערבות של זקינך שערב 

בנו, אלא לך והוצא אותו את בנימין מיד אביו, שנאמר אנכי אער

מערבותו, שנאמר ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ערובתם תקח 

, ואין ערובתם אלא ערבות, מה עשה דוד, הלך וקיים את )שמואל א'(

הערבות, והרג את גלית, א"ל הקדוש ברוך הוא חייך כשם שנתת 

את נפשך על שאול, שהוא משבטו של בנימן, כשם שעשה יהודה 

, שנאמר ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד זקינך על בנימן

ת המקדש בגבולך, , כך אני נותן בי)בראשית מד לג(לאדוני וגו' 

 .ובגבול בנימין
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