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 ו| פרק שמואל ב א. 

ת  ְך ה' אֶׁ רֶׁ בָׁ ים ַויְׁ שִּ ה ֳחדָׁ ֹלשָׁ י שְׁ תִּ ד ֱאדֹם ַהגִּ ית עֹבֵּ ב ֲארֹון ה' בֵּ שֶׁ )יא( ַויֵּ

אמֹר ד לֵּ וִּ ְך דָׁ לֶׁ ַגד ַלמֶׁ יתֹו: )יב( ַויֻּ ל  בֵּ ת כָׁ אֶׁ ד ֱאדֹם וְׁ ית  עֹבֵּ ת בֵּ ַרְך ה' אֶׁ בֵּ

ת  ד ַוַיַעל אֶׁ וִּ ְך דָׁ לֶׁ ים ַויֵּ ֱאֹלהִּ ר לֹו ַבֲעבּור ֲארֹון הָׁ ל ֲאשֶׁ ת כָׁ אֶׁ ד ֱאדֹם וְׁ עֹבֵּ

ֲעדּו  י צָׁ י כִּ הִּ ה: )יג( ַויְׁ חָׁ מְׁ שִּ ד בְׁ וִּ יר דָׁ ד ֱאדֹם עִּ ית עֹבֵּ בֵּ ים מִּ ֱאֹלהִּ ֲארֹון הָׁ

ַבח שֹו זְׁ ים ַויִּ דִּ עָׁ ה צְׁ שָׁ י ֲארֹון ה' שִּ אֵּ ל נֹשְׁ כָׁ ר בְׁ כֵּ ַכרְׁ ד מְׁ וִּ דָׁ יא: )יד( וְׁ רִּ ר ּומְׁ

ת  ים אֶׁ ל ַמֲעלִּ אֵּ רָׁ שְׁ ית יִּ ל בֵּ כָׁ ד וְׁ וִּ דָׁ ד: )טו( וְׁ פֹוד בָׁ גּור אֵּ ד חָׁ וִּ דָׁ י ה' וְׁ נֵּ פְׁ ֹעז לִּ

יַכל  ד ּומִּ וִּ יר דָׁ א עִּ ה ֲארֹון ה' בָׁ יָׁ הָׁ ר: )טז( וְׁ קֹול שֹופָׁ ה ּובְׁ רּועָׁ תְׁ ֲארֹון ה' בִּ

ַעד ַה  ה בְׁ פָׁ קְׁ שְׁ אּול נִּ י ַבת שָׁ נֵּ פְׁ ר לִּ כֵּ ַכרְׁ ז ּומְׁ ַפזֵּ ד מְׁ וִּ ְך דָׁ לֶׁ ת ַהמֶׁ א אֶׁ רֶׁ ַחּלֹון ַותֵּ

תֹוְך  קֹומֹו בְׁ מְׁ גּו אֹתֹו בִּ ת ֲארֹון ה' ַוַיצִּ אּו אֶׁ בִּ ּה: )יז( ַויָׁ בָׁ לִּ ז לֹו בְׁ בֶׁ ה' ַותִּ

כַ  ים: )יח( ַויְׁ מִּ לָׁ י ה' ּושְׁ נֵּ פְׁ ד עֹלֹות לִּ וִּ ד ַוַיַעל דָׁ וִּ ה לֹו דָׁ טָׁ ר נָׁ ל ֲאשֶׁ אֹהֶׁ ל הָׁ

אֹות: )יט(  בָׁ ם ה' צְׁ שֵּ ם בְׁ עָׁ ת הָׁ ְך אֶׁ רֶׁ בָׁ ים ַויְׁ מִּ לָׁ ַהשְׁ ה וְׁ עֹולָׁ ַהֲעלֹות הָׁ ד מֵּ וִּ דָׁ

ם  חֶׁ יש ַחַּלת לֶׁ אִּ ה לְׁ שָׁ ַעד אִּ יש וְׁ אִּ מֵּ ל לְׁ אֵּ רָׁ שְׁ ל ֲהמֹון יִּ כָׁ ם לְׁ עָׁ ל הָׁ כָׁ ק לְׁ ַחּלֵּ ַויְׁ

בֵּ  יש לְׁ ם אִּ עָׁ ל הָׁ ְך כָׁ לֶׁ ת ַויֵּ חָׁ ה אֶׁ ישָׁ ד ַוֲאשִּ חָׁ ר אֶׁ פָׁ שְׁ אֶׁ ב ַאַחת וְׁ שָׁ יתֹו: )כ( ַויָׁ

ר ַמה  ד ַותֹאמֶׁ וִּ ַראת דָׁ קְׁ אּול לִּ יַכל ַבת שָׁ א מִּ צֵּ יתֹו ַותֵּ ת בֵּ ְך אֶׁ רֵּ בָׁ ד לְׁ וִּ דָׁ

לֹות  גָׁ הִּ יו כְׁ דָׁ הֹות ֲעבָׁ י ַאמְׁ ינֵּ עֵּ ה ַהיֹום לְׁ לָׁ גְׁ ר נִּ ל ֲאשֶׁ אֵּ רָׁ שְׁ ְך יִּ לֶׁ ַבד ַהיֹום מֶׁ כְׁ נִּ

ד אֶׁ  וִּ ר דָׁ ים: )כא( ַויֹאמֶׁ קִּ רֵּ לֹות ַאַחד הָׁ גְׁ י נִּ ַחר בִּ ר בָׁ י ה' ֲאשֶׁ נֵּ פְׁ יַכל לִּ ל מִּ

י  נֵּ פְׁ י לִּ תִּ ַחקְׁ שִּ ל וְׁ אֵּ רָׁ שְׁ יד ַעל ַעם ה' ַעל יִּ גִּ י נָׁ ַצּוֹת אֹתִּ יתֹו לְׁ ל בֵּ כָׁ יְך ּומִּ בִּ אָׁ מֵּ

ר  הֹות ֲאשֶׁ ֲאמָׁ ם הָׁ עִּ י וְׁ ינָׁ עֵּ ל בְׁ פָׁ י שָׁ יתִּ יִּ הָׁ ֹזאת וְׁ י עֹוד מִּ ַקֹּלתִּ ה': )כב( ּונְׁ

ה: )כג( דָׁ בֵּ כָׁ ם אִּ מָׁ תְׁ עִּ ַמרְׁ ד ַעד יֹום  אָׁ לֶׁ ּה יָׁ ה לָׁ יָׁ אּול ֹלא הָׁ יַכל ַבת שָׁ מִּ ּולְׁ

ּה: פ  מֹותָׁ

 פרשת במדבר פרשה ד|  במדבר רבהב. 

וכך אמרה לו מיכל של בית אבי היו צנועין כ"כ ואת עומד ומגלה 

לבושך כאחד הריקים כיון שגמרה דבריה א"ל וכי לפני מלך ב"ו 

ר בי מאביך שחקתי ולא לפני מלך מלכי המלכים שחקתי אשר בח

ומכל ביתו ואלו היה אביך צדיק יותר ממני היה האלהים בוחר בי 

ופוסל בבית אביך הה"ד )שמואל ב ו( ויאמר דוד אל מיכל לפני ה' וגו' 

א"ל אביך היה מלך על ישראל בלבד אני נגיד על ישראל ויהודה 

הה"ד על עם ה' זה שבט יהודה על ישראל אלו שאר שבטים ד"א 

יך היו מבקשין כבוד עצמן ומניחין כבוד שמים ואני א"ל של בית אב

איני עושה כן אלא מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמים הה"ד 

)שמואל ב' ו'( ונקלתי עוד מזאת ואל תאמרי שהייתי שפל בעיני 

אחרים ולא נבזה בפני עצמי ת"ל והייתי שפל בעיני ועם האמהות 

וחת אותן אשר אמרת עמם אכבדה א"ל אותן בנות ישראל שצו

אמהות אינן אמהות אלא אימהות לוואי יהא לי חלק עמהם לע"ל 

הה"ד )שמואל ב' ו'( ועם האמהות אשר אמרת לואי עמם אכבדה 

ולפי שאמרה מיכל כן נענשה שכן כתיב אחריו )שמואל ב' ו'( ולמיכל 

 .בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה

 

 יח| פרק  שמואל אד. 

אּו ר שָׁ ה )יז( ַוֹיאמֶׁ שָׁ אִּ ָך לְׁ ן לְׁ תֶׁ ּה אֶׁ ַרב אֹתָׁ ה מֵּ דֹולָׁ י ַהגְׁ תִּ ה בִּ נֵּ ד הִּ וִּ ל דָׁ ל אֶׁ

י בֹו  דִּ י יָׁ הִּ ַמר ַאל תְׁ אּול אָׁ שָׁ ֲחמֹות ה' וְׁ לְׁ ם מִּ חֵּ ּלָׁ הִּ ל וְׁ ן  ַחיִּ בֶׁ י לְׁ ה ּלִּ ַאְך ֱהיֵּ

י ַחיַ  י ּומִּ נֹכִּ י אָׁ אּול מִּ ל שָׁ ד אֶׁ וִּ ר דָׁ ים: ס )יח( ַוֹיאמֶׁ תִּ שְׁ לִּ י בֹו ַיד פְׁ הִּ י ּותְׁ

ת  ת אֶׁ ת תֵּ עֵּ י בְׁ הִּ ְך: )יט( ַויְׁ לֶׁ ן ַלמֶׁ תָׁ ה חָׁ יֶׁ הְׁ י אֶׁ ל כִּ אֵּ רָׁ שְׁ יִּ י בְׁ בִּ ַפַחת אָׁ שְׁ מִּ

ֱאַהב  ה: )כ( ַותֶׁ שָׁ אִּ י לְׁ תִּ חֹלָׁ ל ַהמְׁ יאֵּ רִּ ַעדְׁ ה לְׁ נָׁ תְׁ יא נִּ הִּ ד וְׁ וִּ דָׁ אּול לְׁ ַרב ַבת שָׁ מֵּ

ַשר ַהדָׁ  אּול ַויִּ שָׁ דּו לְׁ ד ַוַיגִּ וִּ ת דָׁ אּול אֶׁ יַכל ַבת שָׁ ר מִּ יו: )כא( ַוֹיאמֶׁ ינָׁ עֵּ ר בְׁ בָׁ

אּול  ר שָׁ ים ַויֹאמֶׁ תִּ שְׁ לִּ י בֹו ַיד פְׁ הִּ ש ּותְׁ מֹוקֵּ י לֹו לְׁ הִּ ה ּלֹו ּותְׁ נָׁ נֶׁ תְׁ אּול אֶׁ שָׁ

ל  רּו אֶׁ ו ַדבְׁ דָׁ ת ֲעבָׁ אּול אֶׁ ַצו שָׁ י ַהיֹום: )כב( ַויְׁ ן בִּ ַחתֵּ תְׁ ם תִּ ַתיִּ שְׁ ד בִּ וִּ ל דָׁ אֶׁ

פֵּ  ה חָׁ נֵּ אמֹר הִּ ט לֵּ ד ַבּלָׁ וִּ ן דָׁ ַחתֵּ תְׁ ה הִּ ַעתָׁ בּוָך וְׁ יו ֲאהֵּ דָׁ ל ֲעבָׁ כָׁ ְך וְׁ לֶׁ ָך ַהמֶׁ ץ בְׁ

ר  ה ַוֹיאמֶׁ ּלֶׁ אֵּ ים הָׁ רִּ בָׁ ת ַהדְׁ ד אֶׁ וִּ י דָׁ נֵּ זְׁ אָׁ אּול בְׁ י שָׁ דֵּ רּו ַעבְׁ ַדבְׁ ְך: )כג( ַויְׁ לֶׁ ַבמֶׁ

ה: )כד( ַוַיגִּ  לֶׁ קְׁ נִּ ש וְׁ יש רָׁ י אִּ נֹכִּ אָׁ ְך וְׁ לֶׁ ן ַבמֶׁ ַחתֵּ תְׁ ם הִּ יכֶׁ ינֵּ עֵּ ה בְׁ ַקּלָׁ ד ַהנְׁ וִּ דּו דָׁ

אּול כֹה  ר שָׁ ד: פ )כה( ַויֹאמֶׁ וִּ ר דָׁ בֶׁ ה דִּ ּלֶׁ אֵּ ים הָׁ רִּ בָׁ אמֹר ַכדְׁ אּול לֹו לֵּ י שָׁ דֵּ ַעבְׁ

ם  קֵּ נָׁ הִּ ים לְׁ תִּ שְׁ לִּ לֹות פְׁ רְׁ ה עָׁ אָׁ מֵּ י בְׁ מַֹהר כִּ ְך בְׁ לֶׁ ץ ַלמֶׁ פֶׁ ין חֵּ ד אֵּ וִּ דָׁ רּו לְׁ תֹאמְׁ

ד בְׁ  וִּ ת דָׁ יל אֶׁ ַהפִּ ַשב לְׁ אּול חָׁ שָׁ ְך וְׁ לֶׁ י ַהמֶׁ בֵּ אֹיְׁ דּו בְׁ ים: )כו( ַוַיגִּ תִּ שְׁ לִּ ַיד פְׁ

ְך  לֶׁ ן ַבמֶׁ ַחתֵּ תְׁ הִּ ד לְׁ וִּ י דָׁ ינֵּ עֵּ ר בְׁ בָׁ ַשר ַהדָׁ ה ַויִּ ּלֶׁ אֵּ ים הָׁ רִּ בָׁ ת ַהדְׁ ד אֶׁ וִּ דָׁ יו לְׁ דָׁ ֲעבָׁ

ים  תִּ שְׁ לִּ יו ַוַיְך ַבפְׁ שָׁ ְך הּוא ַוֲאנָׁ לֶׁ ד ַויֵּ וִּ ם דָׁ קָׁ ים: )כז( ַויָׁ מִּ אּו ַהיָׁ לְׁ ֹלא מָׁ וְׁ

יש ַויָׁ  ם אִּ אַתיִּ ְך מָׁ לֶׁ ן ַבמֶׁ ַחתֵּ תְׁ הִּ ְך לְׁ לֶׁ אּום ַלמֶׁ ַמלְׁ ם ַויְׁ יהֶׁ ֹלתֵּ רְׁ ת עָׁ ד אֶׁ וִּ א דָׁ בֵּ

ה: ס שָׁ אִּ תֹו לְׁ יַכל בִּ ת מִּ אּול אֶׁ ן לֹו שָׁ תֶׁ  ַויִּ

 חבקוק ג|  פירוש הגר"אה. 

והם השלשה הם בני מצרים של ארץ ישראל, מואב במזרח, אדום 

שטמאו מדרום ופלשתים ממערב, ומואב הוא ראש לכל הטומאות 

לישראל, והוא מקור הטומאה. ואדום הוא ראש לכל הנזקין שהוא 

הזיק לישראל. ופלשתים הם המצרים מאד לישראל בעבודה הקשה 

ולא הניחו שום ממשלה על ישראל, כמ״ש 'וחרש לא ימצא' והם 

אבות הלצים והם כנגד ד׳ אבות הקדושים... וכנגד פלשתים אמר ׳עלי 

. כי הם מתלוצצין ושמחין תמיד פלשת אתרועעה׳ מלשון תרועה

במפלתן של שונאי ישראל כמ״ש בשמשון ובשאול אמר ׳אתרועע׳ 

ואלו הנ״ל הם כתובים בשירת הים ׳חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו 

אלופי אדום, אילי מואב יאחזמו רעד', וכנגדם אמר בלעם לעתיד 

א לבא ׳ומחץ פאתי מואב והיה אדום ירשה׳ ואמר ׳וירד יעקב׳ והו

 כנגד הפלשתים שמנעו שלטון וממשלה מישראל'.

 יג| פרק שמואל א ו. 

ַחר לֹו  בְׁ ל: )ב( ַויִּ אֵּ רָׁ שְׁ ַלְך ַעל יִּ ים מָׁ נִּ י שָׁ תֵּ כֹו ּושְׁ לְׁ מָׁ אּול בְׁ ה שָׁ נָׁ ן שָׁ )א( בֶׁ

ַהר  ש ּובְׁ מָׁ כְׁ מִּ ם בְׁ ַפיִּ אּול ַאלְׁ ם שָׁ יּו עִּ הְׁ ל ַויִּ אֵּ רָׁ שְׁ יִּ ים מִּ פִּ ת ֲאלָׁ ֹלשֶׁ אּול שְׁ שָׁ

יש בֵּ  ַּלח אִּ ם שִּ עָׁ ר הָׁ תֶׁ יֶׁ ין וְׁ מִּ יָׁ נְׁ ַעת בִּ בְׁ גִּ ן בְׁ תָׁ ם יֹונָׁ יּו עִּ ף הָׁ לֶׁ אֶׁ ל וְׁ ית  אֵּ

ים  תִּ שְׁ לִּ עּו פְׁ מְׁ שְׁ ַבע ַויִּ גֶׁ ר בְׁ ים ֲאשֶׁ תִּ שְׁ לִּ יב פְׁ צִּ ת נְׁ ן אֵּ תָׁ יו: )ג( ַוַיְך יֹונָׁ לָׁ אֹהָׁ לְׁ

בְׁ  עִּ עּו הָׁ מְׁ שְׁ אמֹר יִּ ץ לֵּ רֶׁ אָׁ ל  הָׁ כָׁ ר בְׁ ַקע ַבשֹופָׁ אּול תָׁ שָׁ ל וְׁ כָׁ ים: )ד( וְׁ רִּ

ל  אֵּ רָׁ שְׁ ַאש יִּ בְׁ ַגם נִּ ים וְׁ תִּ שְׁ לִּ יב פְׁ צִּ ת נְׁ אּול אֶׁ ה שָׁ כָׁ אמֹר הִּ עּו לֵּ מְׁ ל שָׁ אֵּ רָׁ שְׁ יִּ



פּו  סְׁ אֶׁ ים נֶׁ תִּ שְׁ לִּ ל: )ה( ּופְׁ גָׁ לְׁ אּול ַהגִּ י שָׁ ם ַאֲחרֵּ עָׁ ֲעקּו הָׁ צָׁ ים ַויִּ תִּ שְׁ לִּ ַבפְׁ

ב וְׁ  כֶׁ ף רֶׁ לֶׁ ים אֶׁ ֹלשִּ ל שְׁ אֵּ רָׁ שְׁ ם יִּ ם עִּ חֵּ ּלָׁ הִּ ם לְׁ עָׁ ים וְׁ שִּ רָׁ ים פָׁ פִּ ת ֲאלָׁ שֶׁ שֵּ

ן: )ו(  וֶׁ ית אָׁ ַמת בֵּ דְׁ ש קִּ מָׁ כְׁ מִּ רֹב ַוַיֲעלּו ַוַיֲחנּו בְׁ ם לָׁ ַפת ַהיָׁ ר ַעל שְׁ ַכחֹול ֲאשֶׁ

רֹות  עָׁ ם ַבמְׁ עָׁ אּו הָׁ ַחבְׁ תְׁ ם ַויִּ עָׁ ַגש הָׁ י נִּ י ַצר לֹו כִּ אּו כִּ ל רָׁ אֵּ רָׁ שְׁ יש יִּ אִּ וְׁ

ים ּוַבצְׁ  עִּ לָׁ ים ּוַבסְׁ חִּ ץ ּוַבֲחוָׁ רֶׁ ן אֶׁ דֵּ ת ַהַירְׁ רּו אֶׁ בְׁ ים עָׁ רִּ בְׁ עִּ ים ּוַבבֹרֹות: )ז( וְׁ חִּ רִּ

ל  יו: )ח( וייחל ַויֹוחֶׁ דּו ַאֲחרָׁ רְׁ ם חָׁ עָׁ ל הָׁ כָׁ ל וְׁ גָׁ לְׁ נּו ַבגִּ אּול עֹודֶׁ שָׁ ד וְׁ עָׁ לְׁ גִּ ד וְׁ גָׁ

ם  עָׁ ץ הָׁ פֶׁ ל ַויָׁ גָׁ לְׁ ל ַהגִּ מּואֵּ א שְׁ ֹלא בָׁ ל וְׁ מּואֵּ ר שְׁ ד ֲאשֶׁ ים ַלמֹועֵּ מִּ ַעת יָׁ בְׁ שִּ

עָׁ  ה: )י( מֵּ עֹלָׁ ים ַוַיַעל הָׁ מִּ לָׁ ַהשְׁ ה וְׁ עֹלָׁ ַלי הָׁ שּו אֵּ אּול ַהגִּ ר שָׁ יו: )ט( ַויֹאמֶׁ לָׁ

אתֹו  רָׁ קְׁ אּול לִּ א שָׁ צֵּ א ַויֵּ ל בָׁ מּואֵּ ה שְׁ נֵּ הִּ ה וְׁ עֹלָׁ ַהֲעלֹות הָׁ ַכֹּלתֹו לְׁ י כְׁ הִּ ַויְׁ

אִּ  י רָׁ אּול כִּ ר שָׁ יתָׁ ַויֹאמֶׁ שִּ ה עָׁ ל מֶׁ מּואֵּ ר שְׁ ֲרכֹו: )יא( ַויֹאמֶׁ בָׁ ַפץ לְׁ י נָׁ י כִּ יתִּ

ש:  מָׁ כְׁ ים מִּ פִּ ֱאסָׁ ים נֶׁ תִּ שְׁ לִּ ים ּופְׁ מִּ ד ַהיָׁ מֹועֵּ אתָׁ לְׁ ה ֹלא בָׁ ַאתָׁ ַלי וְׁ עָׁ ם מֵּ עָׁ הָׁ

ַאַפק  תְׁ אֶׁ י וָׁ יתִּ ּלִּ י ה' ֹלא חִּ נֵּ ל ּופְׁ גָׁ לְׁ ַלי ַהגִּ ים אֵּ תִּ שְׁ לִּ דּו פְׁ רְׁ ה יֵּ אַֹמר ַעתָׁ )יב( וָׁ

אּו ל שָׁ ל אֶׁ מּואֵּ ר שְׁ ה: ס )יג( ַויֹאמֶׁ עֹלָׁ ה הָׁ ַאֲעלֶׁ ת וָׁ תָׁ אֶׁ ַמרְׁ תָׁ ֹלא שָׁ לְׁ כָׁ סְׁ ל נִּ

ל  אֵּ רָׁ שְׁ ל יִּ ָך אֶׁ תְׁ ַלכְׁ ת ַממְׁ ין ה' אֶׁ כִּ ה הֵּ י ַעתָׁ ְך כִּ ּוָׁ ר צִּ יָך ֲאשֶׁ ַות ה' ֱאֹלהֶׁ צְׁ מִּ

בֹו  בָׁ לְׁ יש כִּ ש ה' לֹו אִּ קֵּ קּום בִּ ָך ֹלא תָׁ תְׁ ַלכְׁ ה ַממְׁ ַעתָׁ ם: )יד( וְׁ ַעד עֹולָׁ

י ֹלא שָׁ  יד ַעל ַעמֹו כִּ גִּ נָׁ הּו ה' לְׁ ַצּוֵּ ָך ה': פַויְׁ ּוְׁ ר צִּ ת ֲאשֶׁ תָׁ אֵּ  ַמרְׁ

 ז| פרק שמואל א ז. 

ל  ם אֶׁ כֶׁ ל ַבַעדְׁ ַפּלֵּ תְׁ אֶׁ ה וְׁ תָׁ פָׁ צְׁ ל ַהמִּ אֵּ רָׁ שְׁ ל יִּ ת כָׁ צּו אֶׁ בְׁ ל קִּ מּואֵּ ר שְׁ )ה( ַויֹאמֶׁ

צּומּו ַביֹום  י ה' ַויָׁ נֵּ פְׁ כּו לִּ פְׁ שְׁ ם ַויִּ ֲאבּו ַמיִּ שְׁ ה ַויִּ תָׁ פָׁ צְׁ צּו ַהמִּ בְׁ קָׁ ה': )ו( ַויִּ

ה: ַההּו פָׁ צְׁ ל ַבמִּ אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ נֵּ ת בְׁ ל אֶׁ מּואֵּ פֹט שְׁ שְׁ אנּו ַלה' ַויִּ טָׁ ם חָׁ רּו שָׁ א ַויֹאמְׁ

י  נֵּ ה ַוַיֲעלּו ַסרְׁ תָׁ פָׁ צְׁ ל ַהמִּ אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ נֵּ צּו בְׁ ַקבְׁ תְׁ י הִּ ים כִּ תִּ שְׁ לִּ עּו פְׁ מְׁ שְׁ )ז( ַויִּ

ל ַויִּ  אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ נֵּ עּו בְׁ מְׁ שְׁ ל ַויִּ אֵּ רָׁ שְׁ ל יִּ ים אֶׁ תִּ שְׁ לִּ ים: )ח( פְׁ תִּ שְׁ לִּ י פְׁ נֵּ פְׁ אּו מִּ רְׁ

ינּו  ל ה' ֱאֹלהֵּ עֹק אֶׁ זְׁ נּו מִּ מֶׁ ש מִּ ל ַאל ַתֲחרֵּ מּואֵּ ל שְׁ ל אֶׁ אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ נֵּ רּו בְׁ ַויֹאמְׁ

הּו  ד ויעלה ַוַיֲעלֵּ חָׁ ב אֶׁ לָׁ ה חָׁ לֵּ ל טְׁ מּואֵּ ַקח שְׁ ים: )ט( ַויִּ תִּ שְׁ לִּ ַיד פְׁ נּו מִּ עֵּ יֹשִּ וְׁ

ַעק שְׁ  זְׁ יל ַלה' ַויִּ לִּ ה כָׁ י עֹולָׁ הִּ הּו ה': )י( ַויְׁ ל ַוַיֲענֵּ אֵּ רָׁ שְׁ ַעד יִּ ל ה' בְׁ ל אֶׁ מּואֵּ

ם ה'  עֵּ ל ַוַירְׁ אֵּ רָׁ שְׁ יִּ ה בְׁ מָׁ חָׁ לְׁ שּו ַלמִּ גְׁ ים נִּ תִּ שְׁ לִּ ה ּופְׁ עֹולָׁ ה הָׁ ל ַמֲעלֶׁ מּואֵּ שְׁ

ל: )יא(  אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ נֵּ פְׁ פּו לִּ גְׁ נָׁ ם ַויִּ מֵּ הֻּ ים ַויְׁ תִּ שְׁ לִּ דֹול ַביֹום ַההּוא ַעל פְׁ קֹול גָׁ בְׁ

ַתַחת וַ  ים ַוַיכּום ַעד מִּ תִּ שְׁ לִּ ת פְׁ פּו אֶׁ דְׁ רְׁ ה ַויִּ פָׁ צְׁ ן ַהמִּ ל מִּ אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ שֵּ אּו ַאנְׁ צְׁ יֵּ

ן  ין ַהשֵּ ה ּובֵּ פָׁ צְׁ ין ַהמִּ ם בֵּ שֶׁ ן ַאַחת ַויָׁ בֶׁ ל אֶׁ מּואֵּ ַקח שְׁ ר: )יב( ַויִּ ית כָׁ בֵּ לְׁ

ה ֲעזָׁ  נָׁ ר ַויֹאַמר ַעד הֵּ זֶׁ עָׁ ן הָׁ בֶׁ ּה אֶׁ מָׁ ת שְׁ א אֶׁ רָׁ קְׁ עּו ַויִּ נְׁ כָׁ נּו ה': )יג( ַויִּ רָׁ

ים  תִּ שְׁ לִּ י ַיד ה' ַבפְׁ הִּ ל ַותְׁ אֵּ רָׁ שְׁ בּול יִּ גְׁ בֹוא בִּ פּו עֹוד לָׁ סְׁ ֹלא יָׁ ים וְׁ תִּ שְׁ לִּ ַהפְׁ

ל: מּואֵּ י שְׁ מֵּ  כֹל יְׁ

 יז| פרק  שמואל אח. 

חֵּ  ּלָׁ הִּ ה לְׁ י ַהזֶׁ תִּ שְׁ לִּ ל ַהפְׁ ת אֶׁ כֶׁ לֶׁ ד ֹלא תּוַכל לָׁ וִּ ל דָׁ אּול אֶׁ ר שָׁ ם )לג( ַויֹאמֶׁ

ל  ד אֶׁ וִּ ר דָׁ יו: ס )לד( ַוֹיאמֶׁ רָׁ עֻּ נְׁ ה מִּ מָׁ חָׁ לְׁ יש מִּ הּוא אִּ ה וְׁ י ַנַער ַאתָׁ מֹו כִּ עִּ

ה  א שֶׁ שָׁ נָׁ ת ַהדֹוב וְׁ אֶׁ י וְׁ ֲארִּ א הָׁ יו ַבצֹאן ּובָׁ בִּ אָׁ ָך לְׁ דְׁ ה ַעבְׁ יָׁ ה הָׁ אּול רֹעֶׁ שָׁ

יו ַויָׁ  פִּ י מִּ תִּ ַצלְׁ הִּ יו וְׁ תִּ כִּ הִּ יו וְׁ י ַאֲחרָׁ אתִּ צָׁ יָׁ ר: )לה( וְׁ דֶׁ עֵּ הָׁ י מֵּ תִּ ֱחַזקְׁ הֶׁ ַלי וְׁ ם עָׁ קָׁ

ה  יָׁ הָׁ ָך וְׁ דֶׁ ה ַעבְׁ כָׁ י ַגם ַהדֹוב הִּ ֲארִּ ת הָׁ יו: )לו( ַגם אֶׁ יתִּ יו ַוֲהמִּ תִּ כִּ הִּ נֹו וְׁ קָׁ זְׁ בִּ

ים: ס )לז(  ים ַחיִּ כֹת ֱאֹלהִּ ף ַמַערְׁ רֵּ י חֵּ ם כִּ הֶׁ ַאַחד מֵּ ה כְׁ ל ַהזֶׁ רֵּ עָׁ י הֶׁ תִּ שְׁ לִּ ַהפְׁ

יַ  י מִּ ַלנִּ צִּ ר הִּ ד ה' ֲאשֶׁ וִּ ר דָׁ ַיד ַויֹאמֶׁ י מִּ נִּ ילֵּ ַיד ַהדֹב הּוא ַיצִּ י ּומִּ ֲארִּ ד הָׁ

ש  בֵּ ְך: )לח( ַוַילְׁ מָׁ ה עִּ יֶׁ הְׁ ְך ַוה' יִּ ד לֵּ וִּ ל דָׁ אּול אֶׁ ר שָׁ ה ס ַוֹיאמֶׁ י ַהזֶׁ תִּ שְׁ לִּ ַהפְׁ

יֹון:  רְׁ ש אֹתֹו שִּ בֵּ ת ַעל רֹאשֹו ַוַילְׁ ֹחשֶׁ ַתן קֹוַבע נְׁ נָׁ יו וְׁ ד ַמדָׁ וִּ ת דָׁ אּול אֶׁ שָׁ

גֹ ר )לט( ַוַיחְׁ ה ַוֹיאמֶׁ סָׁ י ֹלא נִּ ת כִּ כֶׁ לֶׁ ל לָׁ יו ַוֹיאֶׁ ַמדָׁ ַעל לְׁ בֹו מֵּ ת ַחרְׁ ד אֶׁ וִּ ר דָׁ

יו:  לָׁ עָׁ ד מֵּ וִּ ם דָׁ רֵּ סִּ י ַויְׁ יתִּ סִּ י ֹלא נִּ ה כִּ ּלֶׁ אֵּ ת בָׁ כֶׁ לֶׁ אּול ֹלא אּוַכל לָׁ ל שָׁ ד אֶׁ וִּ דָׁ

ן ַהנַ  ים מִּ נִּ י ֲאבָׁ קֵּ ה ַחּלֻּ שָׁ ַחר לֹו ֲחמִּ בְׁ דֹו ַויִּ יָׁ לֹו בְׁ ַקח ַמקְׁ ם )מ( ַויִּ שֶׁ ַחל ַויָׁ

י:  תִּ שְׁ לִּ ל ַהפְׁ ַגש אֶׁ דֹו ַויִּ יָׁ עֹו בְׁ ַקּלְׁ קּוט וְׁ ר לֹו ּוַבַילְׁ ים ֲאשֶׁ רֹעִּ י הָׁ לִּ כְׁ ם בִּ אֹתָׁ

יו: )מב(  נָׁ פָׁ ה לְׁ נָׁ א ַהצִּ יש נֹשֵּ אִּ הָׁ ד וְׁ וִּ ל דָׁ ב אֶׁ רֵּ קָׁ ְך וְׁ י הֹלֵּ תִּ שְׁ לִּ ְך ַהפְׁ לֶׁ )מא( ַויֵּ

ת דָׁ  ה אֶׁ אֶׁ רְׁ י ַויִּ תִּ שְׁ לִּ ט ַהפְׁ ה ַוַיבֵּ פֵּ ם יְׁ י עִּ מֹנִּ ַאדְׁ ה ַנַער וְׁ יָׁ י הָׁ הּו כִּ זֵּ בְׁ ד ַויִּ וִּ

ַלי  א אֵּ ה בָׁ י ַאתָׁ י כִּ נֹכִּ ב אָׁ לֶׁ ד ֲהכֶׁ וִּ ל דָׁ י אֶׁ תִּ שְׁ לִּ ר ַהפְׁ ה: )מג( ַויֹאמֶׁ אֶׁ ַמרְׁ

ל  י אֶׁ תִּ שְׁ לִּ ר ַהפְׁ יו: )מד( ַוֹיאמֶׁ אֹלהָׁ ד בֵּ וִּ ת  דָׁ י אֶׁ תִּ שְׁ לִּ ל ַהפְׁ ַקּלֵּ לֹות ַויְׁ ַבַמקְׁ

ה אֵּ  כָׁ ד לְׁ וִּ ה: ס )מה( דָׁ דֶׁ ֱהַמת ַהשָׁ בֶׁ ם ּולְׁ ַמיִּ עֹוף ַהשָׁ ָך לְׁ רְׁ שָׁ ת בְׁ ה אֶׁ נָׁ תְׁ אֶׁ ַלי וְׁ

א  י בָׁ נֹכִּ אָׁ ידֹון וְׁ כִּ ית ּובְׁ ב ּוַבֲחנִּ רֶׁ חֶׁ ַלי בְׁ א אֵּ ה בָׁ י ַאתָׁ תִּ שְׁ לִּ ל ַהפְׁ ד אֶׁ וִּ ר דָׁ ַויֹאמֶׁ

( : תָׁ ַרפְׁ ר חֵּ ל ֲאשֶׁ אֵּ רָׁ שְׁ כֹות יִּ י ַמַערְׁ אֹות ֱאֹלהֵּ בָׁ ם ה' צְׁ שֵּ יָך בְׁ לֶׁ מו( ַהיֹום אֵּ

ר  גֶׁ י פֶׁ ַתתִּ נָׁ יָך וְׁ לֶׁ עָׁ ָך מֵּ ת רֹאשְׁ י אֶׁ רֹתִּ ָך ַוֲהסִּ יתִּ כִּ הִּ י וְׁ דִּ יָׁ ָך ה' בְׁ רְׁ ַסגֶׁ ה יְׁ ַהזֶׁ

ץ  רֶׁ אָׁ ל הָׁ עּו כָׁ דְׁ יֵּ ץ וְׁ רֶׁ אָׁ ַחַית הָׁ ם ּולְׁ ַמיִּ עֹוף ַהשָׁ ה לְׁ ים ַהיֹום ַהזֶׁ תִּ שְׁ לִּ ה פְׁ ַמֲחנֵּ

עּו כָׁ  דְׁ יֵּ ל: )מז( וְׁ אֵּ רָׁ שְׁ יִּ ים לְׁ ש ֱאֹלהִּ י יֵּ ית כִּ ב ּוַבֲחנִּ רֶׁ חֶׁ י ֹלא בְׁ ה כִּ ל ַהזֶׁ הָׁ ל ַהקָׁ

ם  י קָׁ ה כִּ יָׁ הָׁ נּו: )מח( וְׁ דֵּ יָׁ ם בְׁ כֶׁ תְׁ ַתן אֶׁ נָׁ ה וְׁ מָׁ חָׁ לְׁ י ַלה' ַהמִּ יַע ה' כִּ הֹושִּ יְׁ

ַראת  קְׁ ה לִּ כָׁ ץ ַהַמֲערָׁ רָׁ ד ַויָׁ וִּ ר דָׁ ַמהֵּ ד ַויְׁ וִּ ַראת דָׁ קְׁ ַרב לִּ קְׁ ְך ַויִּ לֶׁ י ַויֵּ תִּ שְׁ לִּ ַהפְׁ

י: )מט( תִּ שְׁ לִּ ַקַּלע ַוַיְך  ַהפְׁ ן ַויְׁ בֶׁ ם אֶׁ שָׁ ַקח מִּ י ַויִּ לִּ ל ַהכֶׁ דֹו אֶׁ ת יָׁ ד אֶׁ וִּ ַלח דָׁ שְׁ ַויִּ

ה: )נ(  צָׁ רְׁ יו אָׁ נָׁ פֹל ַעל פָׁ חֹו ַויִּ צְׁ מִּ ן בְׁ בֶׁ אֶׁ ַבע הָׁ טְׁ חֹו ַותִּ צְׁ ל מִּ י אֶׁ תִּ שְׁ לִּ ת ַהפְׁ אֶׁ

ת ַהפְׁ  ן ַוַיְך אֶׁ בֶׁ אֶׁ ַלע ּובָׁ י ַבקֶׁ תִּ שְׁ לִּ ן ַהפְׁ ד מִּ וִּ ֱחַזק דָׁ ב ַויֶׁ רֶׁ חֶׁ הּו וְׁ יתֵּ מִּ י ַויְׁ תִּ שְׁ לִּ

ד: וִּ ַיד דָׁ ין בְׁ  אֵּ

 יח| פרק שמואל א ט. 

ל  כָׁ ים מִּ שִּ ה ַהנָׁ אנָׁ צֶׁ י ַותֵּ תִּ שְׁ לִּ ת ַהפְׁ ַהכֹות אֶׁ ד מֵּ וִּ שּוב דָׁ ם בְׁ בֹואָׁ י בְׁ הִּ )ו( ַויְׁ

ים  פִּ תֻּ ְך בְׁ לֶׁ אּול ַהמֶׁ ַראת שָׁ קְׁ חֹלֹות לִּ ַהמְׁ יר וְׁ שִּ ל לשור לָׁ אֵּ רָׁ שְׁ י יִּ רֵּ עָׁ

שִּ  ה בְׁ כָׁ ןָׁ הִּ ַשֲחקֹות ַותֹאַמרְׁ ים ַהמְׁ שִּ ה ַהנָׁ ינָׁ ים: )ז( ַוַתֲענֶׁ שִּ לִּ שָׁ ה ּובְׁ חָׁ מְׁ

ַרע  אֹד ַויֵּ אּול מְׁ שָׁ ַחר לְׁ יו: )ח( ַויִּ בֹתָׁ בְׁ רִּ ד בְׁ וִּ דָׁ יו וְׁ פָׁ אּול באלפו ַבֲאלָׁ שָׁ

פִּ  ֲאלָׁ נּו הָׁ תְׁ י נָׁ לִּ בֹות וְׁ בָׁ ד רְׁ וִּ דָׁ נּו לְׁ תְׁ ר נָׁ ה ַויֹאמֶׁ ר ַהזֶׁ בָׁ יו ַהדָׁ ינָׁ עֵּ עֹוד לֹו בְׁ ים וְׁ

ה: ס אָׁ לְׁ הָׁ ַהיֹום ַההּוא וָׁ ד מֵּ וִּ ת דָׁ ן אֶׁ אּול עון עֹויֵּ י שָׁ הִּ ה: )ט( ַויְׁ לּוכָׁ  ַאְך ַהמְׁ

 | דרוש ב יערות דבשי. 

וזהו כי כבר כתבנו כי שאול היה מלך תחת המזל כנודע, ולכן לא היה 

בגלית, ולא היה יכול להכות יותר מאלף, אבל דוד שהיה  יכול להלחם

למעלה מהמזל, ולכן הכה גלית והוא בצד ימין ה׳, כדכתיב ׳נאם ה׳ 

לאדני שב לימיני׳ והכה ברבבות, וזהו מאמרם, ׳הכה שאול באלפיו 

ודוד ברבבותיו׳. ושאול הבין זה ואמר, א״כ עוד לו המלוכה, כי בזה לו 

, שנתנו לו רבבות, שמע מיניה שהוא יאות יותר המלוכה ממני

למעלה ממזל. וזה הראוי להיות מלך ישראל ולא מלך ככל הגויים 

 כהנ״ל, כי זהו עיקר טיב המלוכה, ולכן נתקנא בו וא״ש.
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