
 65בס"ד, ספר שמואל, עמוד 

 מבוא - דוד ומיכל
 

 )שמ"א( דוד ומיכל )בראשית( יעקב ורחל 
 שאול / מרב ומיכל דוד / יעקב / לבן / לאה ורחל חתן / חותן / בנות

הפרת מחויבות החותן 
להשיא בתו המיועדת לו 

 ומחליפּה בהבטחתו
 !באחותּה

 שאול החליף את מרב במיכל לבן החליף את את רחל בלאה

 לנשואיןתשלום יש חובת 
 

 כפלייםוהחתן משלם 

 שנה 14 –שנים  7
 
ֱאַהב( יח) ת ַיֲעֹקב ַויֶּ ר ָרֵחל אֶּ  ֶאֱעָבְדָך ַוֹיאמֶּ

ָרֵחל ָשִנים ֶשַבע ָך בְּ תְּ ַטָנה בִּ  )כט:יח( :ַהקְּ
 

ה י זֶּ ים לִּ רִּ שְּ ָך ָשָנה עֶּ ֵביתֶּ יָך בְּ תִּ  ַאְרַבע ֲעַבדְּ
ֵשש ְבֹנֶתיָך ִבְשֵתי ָשָנה ֶעְשֵרה ים וְּ  ָשנִּ
ֹצאנֶָּך ת ַוַתֲחֵלף בְּ י אֶּ תִּ כֻּרְּ ת ַמשְּ רֶּ ים ֲעשֶּ  :ֹמנִּ

 )לא:מא(

 מאתיים! –מאה ערלות 
 

ד ֵאין  ָדוִּ רּו לְּ ר ָשאּול ֹכה ֹתאמְּ )כה( ַוֹיאמֶּ
י  ֹמַהר כִּ ְך בְּ לֶּ ץ ַלמֶּ  ְבֵמָאה ָעְרלוֹתֵחפֶּ

ָשאּול ָחַשב  ְך וְּ לֶּ ֵבי ַהמֶּ ֹאיְּ ָנֵקם בְּ הִּ ים לְּ תִּ שְּ לִּ פְּ
ים:  תִּ שְּ לִּ ַיד פְּ ד בְּ ת ָדוִּ יל אֶּ ַהפִּ  לְּ

 
ְך הּוא ַוֲאָנָשיו  ד ַוֵילֶּ ַוַיְך )כז( ַוָיָקם ָדוִּ

ים  תִּ שְּ לִּ ת  ָמאַתִיםַבפְּ ד אֶּ יש ַוָיֵבא ָדוִּ אִּ
ְך  לֶּ ַחֵתן ַבמֶּ תְּ הִּ ְך לְּ לֶּ אּום ַלמֶּ ַמלְּ ם ַויְּ ֹלֵתיהֶּ ָערְּ

ָשה אִּ תֹו לְּ יַכל בִּ ת מִּ ן לֹו ָשאּול אֶּ תֶּ  ַויִּ

! מלאו ימים –לשון מקבילה 
 )עיין מפרשים למטה!(

ר( כא) ל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ י תאֶּ  ָהָבה ָלָבן אֶּ תִּ שְּ  אִּ
ָאבֹוָאה ָיָמי ָמְלאּו ִכי יהָ  וְּ  )כט:כא( :ֵאלֶּ

ה  ים ָהֵאלֶּ ָברִּ ת ַהדְּ ד אֶּ ָדוִּ דּו ֲעָבָדיו לְּ )כו( ַוַיגִּ
ְך  לֶּ ַחֵתן ַבמֶּ תְּ הִּ ד לְּ ֵעיֵני ָדוִּ ַשר ַהָדָבר בְּ ְוֹלא ַויִּ

 ָמְלאּו ַהָיִמים

עד  –קרע בין חתן וחותן 
 בריחה!

 כא-כ, לא בראשית
ֹנב( כ) גְּ ת ַיֲעֹקב ַויִּ י ָלָבן ֵלב אֶּ י ַעל ָהֲאַרמִּ לִּ  בְּ

יד גִּ י לוֹ  הִּ  :הּוא ֹבֵרחַ  כִּ

 יט א"שמו
ד( יח) ָדוִּ ָמֵלט ָבַרח וְּ ל ַוָיֹבא ַויִּ מּוֵאל אֶּ  שְּ

 ... ָהָרָמָתה

 אשתו עוזרת בבריחה
 

 ע"י החבאת התפרים!

 לא בראשית
ָלָבן( יט) ֹזז ָהַלְך וְּ גְּ ת לִּ ֹנב ֹצאנוֹ  אֶּ גְּ  ָרֵחל ַותִּ

ת ים אֶּ ָרפִּ ר ַהתְּ יהָ  ֲאשֶּ ָאבִּ  : לְּ
 
ָרֵחל( לד) ָחה וְּ ת ָלקְּ ים אֶּ ָרפִּ ֵמם ַהתְּ שִּ  ַותְּ

ַכר ב ַהָגָמל בְּ ם ַוֵתשֶּ ַמֵשש ֲעֵליהֶּ ת ָלָבן ַויְּ  אֶּ
ל ָכל ֹלא ָהֹאהֶּ  :  ָמָצא וְּ

 יט א"שמו
ַקח( יג) יַכל ַותִּ ת מִּ ים אֶּ ָרפִּ ם ַהתְּ ל ַוָתשֶּ  אֶּ

ָטה ֵאת ַהמִּ יר וְּ בִּ ים כְּ זִּ ַרֲאֹשָתיו ָשָמה ָהעִּ  מְּ
ַכס ד ַותְּ  :ַבָבגֶּ

ים ַוָיֹבאּו( טז) ָאכִּ ֵנה ַהַמלְּ הִּ ים וְּ ָרפִּ ל ַהתְּ  אֶּ
ָטה יר ַהמִּ בִּ ים ּוכְּ זִּ ַרֲאֹשָתיו ָהעִּ  :מְּ

 מפגש בין חתן וחותן –בסוף 
  שלום" ושבועת"

 נאמנות"

 לא בראשית
ָרָהם ֱאֹלֵהי( נג)  ִיְשְפטּו ָנחֹור ֵואֹלֵהי ַאבְּ

ם ֱאֹלֵהי ֵביֵנינּו יהֶּ ָשַבע ֲאבִּ ַפַחד ַיֲעֹקב ַויִּ  בְּ
יו ָחק ָאבִּ צְּ  :  יִּ

 כד א"שמו
ָהָיה( טו) ֹקָוק וְּ ַדָין יְּ  ּוֵביֶנָך ֵביִני ְוָשַפט לְּ

א ֵירֶּ ָיֵרב וְּ ת וְּ י אֶּ יבִּ י רִּ ֵטנִּ פְּ שְּ יִּ ָך וְּ ָידֶּ  :מִּ

 מי אהב את מי?

 כט בראשית
ר ָרֵחל ֶאת ַיֲעֹקב ַוֶיֱאַהב (יח) ָך ַוֹיאמֶּ ֱעָבדְּ  אֶּ

ַבע ים שֶּ ָרֵחל ָשנִּ ָך בְּ תְּ ַטָנה בִּ  :ַהקְּ

 שמ"א יח
ד ַוֶתֱאַהב)כ(  ת ָדוִּ יַכל ַבת ָשאּול אֶּ  מִּ

ם ...)כג(  ֵעיֵניכֶּ ַקָלה בְּ ד ַהנְּ ר ָדוִּ ִהְתַחֵתן ַוֹיאמֶּ
לֶּה:  ְךַבֶמלֶ  קְּ נִּ יש ָרש וְּ י אִּ ָאֹנכִּ  וְּ

ד ...( )כו ֵעיֵני ָדוִּ ַשר ַהָדָבר בְּ ְלִהְתַחֵתן ַויִּ
ים: ַבֶמֶלְך אּו ַהָימִּ ֹלא ָמלְּ  וְּ

ְך ...כז(  לֶּ אּום ַלמֶּ ַמלְּ ן  ְלִהְתַחֵתן ַבֶמֶלְךַויְּ תֶּ ַויִּ
ָשה: אִּ תֹו לְּ יַכל בִּ ת מִּ  לֹו ָשאּול אֶּ

 
 שם בראשית י"רש

 שהרי, ימי מלאו ועוד. אמי לי שאמרה - ימי מלאו( כא)
 עשר שנים אעמיד ואימתי שנה וארבע שמונים בן אני

 שבקלים קל והלא, אליה ואבואה שאמר וזהו, שבטים
 :כן אמר תולדות להוליד אלא, כן אומר אינו

 
 שם בראשית ם"רשב

 :עבדתיך שנים שבע - ימי מלאו כי( כא)

 
 שם בראשית שור בכור יוסף' ר
 .שלי תנאי השלמתי: ימי מלאו כי( כא)
 

 כו פסוק יח פרק א שמואל ק"רד
' הערלו מאה לו שיביא לו שנתן הזמן - הימים מלאו ולא
':מאתי לו והביא והלך שקם עד הזמן הגיע לא

 


