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תיאור הכפול של מות שאול (שמ"א ל"א  /שמ"ב א')
 .1שמואל א פרק לא
ּופלִ ְש ִתים נִלְ חָ ִמים בְ יִ ְש ָראֵ ל וַ ָינֻסּו ַא ְנ ֵשי יִ ְש ָראֵ ל ִמפְ נֵי
(א) ְ
ְפלִ ְש ִתים וַ יִ פְ לּו חֲ לָלִ ים בְ הַ ר הַ גִ לְ בֹּעַ ( :ב) וַ י ְַדבְ קּו ְפלִ ְש ִתים
אֶ ת שָ אּול וְ אֶ ת בָ נָיו וַ יַּכּו ְפלִ ְש ִתים אֶ ת יְ ה ֹּונָתָ ן וְ אֶ ת אֲ בִ ינ ָָדב
וְ אֶ ת מַ לְ ּכִ י שּועַ בְ נֵי שָ אּול( :ג) וַ ִתכְ בַ ד הַ ִמלְ חָ מָ ה אֶ ל ָשאּול
וַ יִ ְמצָ אֻ הּו הַ מו ִֹּרים אֲ נ ִָשים בַ ָקשֶ ת וַיָּ חֶ ל ְמאֹד מֵ הַ ּמו ִֹרים( :ד)
וַ יֹּאמֶ ר שָ אּול לְ נֹּשֵ א ֵכלָיו ְשֹלף חַ ְרבְ ָך וְ דָּ ְק ֵרנִ י בָּ ּה פֶ ן יָבוֹּאּו
הָ ע ֲֵרלִ ים הָ אֵ לֶה ְּוד ָקרֻ נִ י וְ ִה ְתעַ לְ לּו בִ י וְ ֹלא ָאבָ ה נֹּשֵ א כֵ לָיו ּכִ י י ֵָרא
ְמאֹּד וַיִ ַקח ָּשאּול אֶ ת הַ חֶ ֶרב וַיִ פֹל עָּ לֶיהָּ ( :ז) וַ יִ ְראּו ַאנְשֵ י
יִ ְש ָראֵ ל אֲ שֶ ר בְ עֵ בֶ ר הָ עֵ מֶ ק וַ אֲ שֶ ר בְ עֵ בֶ ר הַ י ְַר ֵדן ּכִ י נָסּו ַאנְשֵ י
יִ ְש ָראֵ ל וְ כִ י מֵ תּו שָ אּול ּובָ נָיו וַ יַעַ זְ בּו אֶ ת הֶ עָ ִרים וַ ָינֻסּו וַ ָיבֹּאּו
ְפלִ ְש ִתים וַ י ְֵשבּו בָ הֶ ן :ס
(ח) וַ יְ ִהי ִממָ חֳ ָרת וַ ָיבֹּאּו ְפלִ ְש ִתים לְ פַ שֵ ט אֶ ת הַ חֲ לָלִ ים וַ יִ ְמ ְצאּו
אֶ ת שָ אּול וְ אֶ ת ְשֹלשֶ ת בָ נָיו נֹּפְ לִ ים בְ הַ ר הַ גִ לְ בֹּעַ ( :ט) וַ יִ כְ ְרתּו אֶ ת
רֹאשוֹ וַ יַפְ ִשיטּו אֶ ת כֵ לָּיו וַ יְ ַשלְ חּו בְ אֶ ֶרץ ְפלִ ְש ִתים סָ בִ יב לְ בַ שֵ ר
בֵ ית עֲצַ בֵ יהֶ ם וְ אֶ ת הָ עָ ם( :י) וַ י ִָשמּו אֶ ת ֵּכלָיו בֵ ית עַ ְש ָתרוֹּת וְ אֶ ת
גְ וִ יָת ֹּו ָת ְקעּו בְ חוֹּמַ ת בֵ ית שָ ן:
 .3דברי הימים א פרק י
קוָּק עַ ל ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק אֲ שֶ ר
(יג) וַיָּ מָּ ת ָּשאּול בְ מַ עֲלוֹ אֲ ֶשר מָּ עַ ל בַ י ֹ
ֹלא שָ מָ ר וְ גַם לִ ְשאוֹּל בָ אוֹּב לִ ְדרוֹּש( :יד) וְ ֹלא ָד ַרש בַ יקֹּוָ ק
וַ יְ ִמיתֵ הּו וַ יַסֵ ב אֶ ת הַ ְמלּוכָה לְ ָדוִ יד בֶ ן יִ שָ י:
 .4קהלת פרק ז
(יז) ַאל ִת ְרשַ ע הַ ְרבֵ ה וְ ַאל ְת ִהי סָ כָל לָּּמָּ ה תָּ מּות בְ ֹלא עִ ֶתָך:
 .5רש"י שם
למה תמות בלא עתך  -כשאול שנאמר וַ יָמָ ת שָ אּול בְ מַ עֲל ֹּו אֲ שֶ ר
מָ עַ ל  -בנוב עיר הכהנים ובעמלק:
 .6מדרש תנחומא פרשת אמור סימן ד (וכן ויק"ר אמר)
אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי מלמד שהראהו הקב"ה
למשה ...דור דור ומלכיו ,והראהו שאול ואת בניו נופלים
בחרב ,אמר לפניו רבונו של עולם מלך ראשון שיעמוד על בניך
ידקר בחרב ,א"ל ,משה ולי אתה אומר ,אמור אל הכהנים
שהרג שמקטרגין אותו.
ת"ר על חמש חטאות נהרג אותו צדיק ,שנאמר וַ יָמָ ת שָ אּול
בְ מַ עֲל ֹּו אֲ שֶ ר מָ עַ ל בַ יקֹּוָ ק (דה"א י יג) )1( ,על שהרג נוב עיר הכהנים,
( )2ועל שחמל על אגג )3( ,ועל שלא שמע לשמואל ,שנאמר
שבעת ימים תוחל וגו' (ש"א י ח) ,והוא לא עשה כן ,אלא
ואתאפק ואעלה העולה (ש"א יג יב) )4( ,וגם אשר שאל באוב,
שנאמר וְ גַם לִ ְשאוֹּל בָ אוֹּב לִ ְדרוֹּש( ,דה"א י יג) ( )5וְ ֹלא ָד ַרש בַ יקֹּוָ ק
וַ יְ ִמיתֵ הּו (שם י' יד).
 .7שמואל מוכיח את שאול פעמיים
פט"ו  -נגד עמלק
פי"ג  -נגד פלשתים
(יג) וַ יֹּאמֶ ר ְשמּואֵ ל אֶ ל (כב) וַ יֹּאמֶ ר ְשמּואֵ ל הַ חֵ פֶ ץ לַיקֹּוָ ק
נִסּכָ לְ ָת ֹלא בְ עֹּלוֹּת ּוזְ בָ ִחים ּכִ ְשמֹּעַ בְ קוֹּל יְ קֹּוָ ק
ְ
שָ אּול
שָ מַ ְר ָת אֶ ת ִמ ְצוַ ת יְ קֹּוָ ק ִהנֵה ְשמֹּעַ ִמזֶ בַ ח טוֹּב לְ הַ ְק ִשיב
אֱ ֹלהֶ יָך אֲ שֶ ר ִצּוָ ְך ּכִ י מֵ חֵ לֶב אֵ ילִ ים( :כג) ּכִ י חַ טַ את
ּות ָרפִ ים הַ פְ צַ ר יַעַ ן
עַ ָתה הֵ כִ ין יְ קֹּוָ ק אֶ ת ֶקסֶ ם מֶ ִרי וְ ָאוֶ ן ְ
ָאסָך
ַאס ָת אֶ ת ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק וַ יִ ְמ ְ
מַ ְמלַכְ ְתָך אֶ ל יִ ְש ָראֵ ל עַ ד מָ ְ
ע ֹּולָם( :יד) וְ עַ ָתה ִממֶ לְֶך( ...כו) וַ יֹּאמֶ ר ְשמּואֵ ל אֶ ל
ַאס ָתה
מַ ְמלַכְ ְתָך ֹלא תָּ קּום שָ אּול ֹלא אָ שּוב עִ מָ ְך ּכִ י מָ ְ

 .2שמואל ב פרק א
(א) וַ יְ ִהי ַאחֲ ֵרי מוֹּת ָשאּול וְ ָדוִ ד ָשב מֵ הַ ּכוֹּת אֶ ת הָ ע ֲָמלֵק וַ יֵשֶ ב
ָדוִ ד בְ ִצ ְקלָג י ִָמים ְשנָיִ ם:
ישי וְ ִהנֵה ִאיש בָ א ִמן הַ מַ חֲ נֶה מֵ עִ ם שָ אּול
(ב) וַ יְ ִהי בַ יוֹּם הַ ְשלִ ִ
ַארצָ ה
ּובְ גָּדָּ יו ְקרֻ עִ ים וַאֲ ָּדמָּ ה עַ ל רֹאשוֹ וַ יְ ִהי בְ בֹּא ֹּו ֶאל ָדוִ ד וַ יִ פֹּל ְ
וַ יִ ְש ָתחּו( :ג) וַ יֹּאמֶ ר ל ֹּו ָדוִ ד ֵאי ִמזֶ ה ָתבוֹּא וַ יֹּאמֶ ר ֵאלָיו ִמּמַ חֲ נֵה
יִ ְש ָּראֵ ל נִ ְמל ְָּט ִתי( :ד) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ָדוִ ד ֶמה הָ יָה הַ ָדבָ ר הַ גֶד נָא
לִ י וַ יֹּאמֶ ר אֲ ֶשר נָס הָ עָ ם ִמן הַ ִמלְ חָ מָ ה וְ גַם הַ ְרבֵ ה נָפַ ל ִמן הָ עָ ם
וַ יָמֻ תּו וְ גַם ָשאּול וִ יה ֹּונָתָ ן ְבנ ֹּו מֵ תּו( :ה) וַ יֹּאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל הַ נַעַ ר
הַ מַ גִ יד ל ֹּו אֵ יְך י ַָדעְ ָת ּכִ י מֵ ת ָשאּול וִ יה ֹּונָתָ ן ְבנוֹּ( :ו) וַ יֹּאמֶ ר הַ נַעַ ר
יתי בְ ַהר הַ גִ לְ בֹעַ וְ ִהנֵה ָּשאּול נִ ְשעָּ ן עַ ל
הַ מַ גִ יד ל ֹּו נִ ְקרֹא נִ ְק ֵר ִ
חֲ נִ יתוֹ וְ ִהנֵה הָ ֶרכֶב ּובַ ֲעלֵי הַ פָ ָר ִשים ִה ְדבִ ֻקהּו( :ז) וַ יִ פֶ ן ַאחֲ ָריו
וַ יִ ְראֵ נִ י וַ יִ ְק ָרא אֵ לָי וָ אֹּמַ ר ִהנֵנִ י( :ח) וַ יֹּאמֶ ר לִ י ִמי אָ ָתה וָ אֹּמַ ר
אֵ לָיו עֲמָּ ל ִֵקי ָאנֹכִ י( :ט) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי עֲמָּ ד נָּא עָּ לַי ּומ ְֹתתֵ נִ י כִ י
אֲ חָּ זַנִ י הַ ָּשבָּ ץ כִ י ָּכל עוֹד נ ְַפ ִשי בִ י( :י) וָ אֶ ֱעמֹּד עָ לָיו וַ אֲ מ ְֹּתתֵ הּו ּכִ י
י ַָדעְ ִתי ּכִ י ֹלא יִ ְחיֶה ַאחֲ ֵרי נִ פְ ל ֹּו וָ אֶ ַקח הַ ֵנזֶר אֲ ֶשר עַ ל רֹּאש ֹּו
וְ אֶ צְ עָּ ָּדה אֲ ֶשר עַ ל זְ רֹּע ֹּו וָ אֲ ִביאֵ ם אֶ ל אֲ דֹּנִ י הֵ נָה:
קוָּק לוֹ ִאיש
בִ ֵקש יְ ֹ
קוָּק
כִ לְ בָּ בוֹ וַיְ צַ ּוֵהּו יְ ֹ
לְ נָּגִ יד עַ ל עַ ּמוֹ ּכִ י ֹלא
שָ מַ ְר ָת אֵ ת אֲ ֶשר ִצּוְ ָך
יְ קֹּוָ ק :פ

קוָּק
ָאסָך יְ ֹ
אֶ ת ְדבַ ר יְ קֹּוָ ק וַיִ ְמ ְ
ִמ ְהיוֹת מֶ לְֶך עַ ל יִ ְש ָּראֵ ל( ...:כח)
וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ְשמּואֵ ל ָק ַרע יְ קֹּוָ ק
אֶ ת מַ ְמלְ כּות יִ ְש ָר ֵאל מֵ עָ לֶיָך הַ יוֹּם
ּונְ תָּ נָּּה לְ ֵרעֲָך הַ ּטוֹב ִמּמֶ ָּך:

 .8ייעוד המלך הראשון
נגד עמלק
נגד הפלשתים
שמואל א פרק טו
שמואל א פרק ט
(טז) ּכָעֵ ת מָ חָ ר אֶ ְשלַח (א) וַ יֹּאמֶ ר ְשמּואֵ ל ֶאל ָשאּול א ִֹּתי
אֵ לֶיָך ִאיש מֵ אֶ ֶרץ ִב ְני ִָמן ָשלַח יְ קֹּוָ ק לִ ְמ ָּשחֳ ָך לְ מֶ לְֶך עַ ל עַ ּמוֹ
ּומשַ ְחת ֹּו לְ נָגִ יד עַ ל עַ ִמי עַ ל יִ ְש ָּראֵ ל וְ עַ ָתה ְשמַ ע לְ קוֹּל ִדבְ ֵרי
ְ
יִ ְש ָראֵ ל וְ הו ִֹּשיעַ אֶ ת עַ ִּמי יְ קֹּוָ ק :ס (ב) ּכֹּה ָאמַ ר יְ קֹּוָ ק
ְפלִ ְש ִתים ּכִ י ְצבָ אוֹּת פָּ ַק ְד ִתי אֵ ת אֲ ֶשר עָּ ָּשה
ִמיַ ד
יתי אֶ ת עַ ִמי ּכִ י בָ ָאה עֲמָּ לֵק לְ יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶשר ָשם ל ֹּו בַ ֶד ֶרְך
ָר ִא ִ
בַ עֲֹלת ֹּו ִמ ִמ ְצ ָריִ ם:
צַ ע ֲָקת ֹּו אֵ לָי:
נגד פלשתים
 .9גלית  -שמ"א פי"ז
(ד) וַ יֵצֵ א ִאיש הַ בֵ נַיִ ם ִממַ חֲ נוֹּת פְ לִ ְש ִתים גָלְ יָת ְשמ ֹּו ִמגַת גָבְ ה ֹּו
שֵ ש אַ מוֹּת וָ זָ ֶרת( :ה) וְ כוֹּבַ ע נְ ח ֶֹּשת עַ ל רֹּאש ֹּו וְ ִש ְריוֹן ַק ְש ַק ִשים
ּומ ְש ַקל הַ ִש ְריוֹּן חֲ מֵ ֶשת אֲ לָפִ ים ְש ָקלִ ים נְ ח ֶֹּשת( :ו)
הּוא לָבּוש ִ
ּומ ְצחַ ת ְנח ֶֹּשת עַ ל ַרגְ לָיו וְ כִ ידוֹּן נְ ח ֶֹּשת בֵ ין ּכְ ֵתפָ יו( :ז) וְ עֵ ץ חֲ נִ ית ֹּו
ִ
ּכִ ְמנוֹּר א ְֹּרגִ ים וְ לַהֶ בֶ ת חֲ נִית ֹּו ֵשש מֵ אוֹּת ְש ָקלִ ים בַ ְרזֶ ל וְ נֹּשֵ א
הלְֵך לְ פָ נָיו:
הַ ִצנָה ֹּ
 .10שמ"א ח:כ
ּושפָ טָ נּו מַ לְ ּכֵ נּו וְ יָּצָּ א לְ פָּ נֵינּו וְ נִ לְ חַ ם
וְ הָ יִ ינּו גַם אֲ נ ְַחנּו ּכְ כָל הַ גוֹּיִ ם ְ
אֶ ת ִמלְ חֲ מֹתֵ נּו:
 .11שמ"א י:ה-ח
יהי
ֹלהים אֲ ֶשר ָשם נְ צִ בֵ י ְפלִ ְש ִתים וִ ִ
(ה) ַאחַ ר ּכֵן ָתבוֹּא גִ בְ עַ ת הָ אֱ ִ
יאים י ְֹּר ִדים ֵמהַ בָ מָ ה וְ לִ פְ נֵיהֶ ם
כְ בֹּאֲ ָך שָ ם הָ עִ יר ּופָ גַעְ ָת חֶ בֶ ל נְ בִ ִ
נֵבֶ ל וְ תֹּף וְ חָ לִ יל וְ כִ נוֹר וְ הֵ ָמה ִמ ְתנַבְ ִאים( :ו) וְ צָ לְ חָ ה עָ לֶיָך רּוחַ
ית עִ ּמָּ ם וְ נ ְֶהפַ כְ ָּת לְ ִאיש ַאחֵ ר( :ז) וְ הָ יָה ּכִ י תָ בֹּאנָה
יְ קֹּוָ ק וְ ִה ְתנַבִ ָּ
ֹלהים עִ מָ ְך:
הָ אֹּתוֹּת הָ ֵאלֶה לְָך ע ֲֵשה לְ ָך אֲ ֶשר ִת ְמצָ א י ֶָדָך ּכִ י הָ אֱ ִ

בס"ד ,ספר שמואל ,עמוד 228

(ח) וְ י ַָר ְד ָת לְ פָ נַי הַ גִ לְ גָל וְ ִהנֵה ָאנֹּכִ י י ֵֹּרד אֵ לֶיָך לְ הַ עֲלוֹּת עֹּלוֹּת לִ זְ בֹּחַ
זִ בְ חֵ י ְשל ִָמים ִשבְ עַ ת י ִָמים תוֹּחֵ ל עַ ד בו ִֹּאי אֵ לֶיָך וְ הו ַֹּדעְ ִתי לְ ָך אֵ ת
אֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ה:

ָ דן ִדין עָ ִני וְ אֶ ְביוֹּן ָאז טוֹּב הֲ לוֹּא ִהיא הַ ַדעַ ת א ִֹתי נְאֻ ם
יְ קֹּוָ ק( :יר' כב:טז)

 .12רד"ק שם י:ה
ואמר לו שמואל כי שם תצלח עליו רוח ה' לשני דברים האחד
לפי שהיה שם הארון והשני לפי שהיו שם נציבי פלשתים
רמז לו כי הוא יסירם משם ויושיע ישראל מידם:

 .20שופטים פרק ו
(ג) וְ הָ יָה ִאם זָ ַרע יִ ְש ָראֵ ל וְ עָ לָה ִמ ְדיָן ַועֲמָּ לֵק ּובְ נֵי ֶק ֶדם וְ עָ לּו
ָארץ עַ ד בוֹּאֲ ָך עַ זָ ה
עָ לָיו( :ד) וַ יַחֲ נּו ֲעלֵיהֶ ם וַיַ ְש ִחיתּו אֶ ת יְ בּול הָּ ֶ
וְ ֹלא י ְַש ִאירּו ִמ ְחיָּה ְביִ ְש ָּראֵ ל וְ ֶשה וָ שוֹּר וַ חֲ מוֹּר( :ה) ּכִ י הֵ ם
ַארבֶ ה ָלרֹּב וְ לָהֶ ם וְ לִ גְ מַ לֵיהֶ ם
ּומ ְקנֵיהֶ ם ַיעֲלּו וְ ָאהֳ לֵיהֶ ם ּובָ אּו כְ ֵדי ְ
ִ
ָארץ לְ ַשחֲ תָּ ּה:
אֵ ין ִמ ְספָ ר וַיָּ בֹאּו בָּ ֶ

גלית
 .13שמ"א פי"ז – פחד שאול נגד גלית
(יא) וַ יִ ְשמַ ע שָ אּול וְ כָ ל יִ ְש ָראֵ ל אֶ ת ִדבְ ֵרי הַ פְ לִ ְש ִתי הָ אֵ ֶלה וַיֵ חַ תּו
וַיִ ְראּו ְמאֹד :פ
ָאדם עָ לָיו עַ בְ ְדָך ֵילְֵך
(לב) וַ יֹּאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל שָ אּול ַאל יִ פֹּל לֵב ָ
וְ נִלְ חַ ם עִ ם הַ פְ לִ ְש ִתי הַ זֶ ה( :לג) וַ יֹּאמֶ ר שָ אּול אֶ ל ָדוִ ד ֹלא תּו ַכל
ָללֶכֶת אֶ ל הַ פְ לִ ְש ִתי הַ זֶ ה לְ ִהלָחֵ ם עִ מ ֹּו כִ י ַנעַ ר אַ ָּתה וְ הּוא ִאיש
ִמלְ חָּ מָּ ה ִמנְ ע ָֻּריו :ס
(לח) וַ יַלְ בֵ ש שָ אּול אֶ ת ָדוִ ד מַ ָדיו וְ נָתַ ן קוֹּבַ ע ְנחֹּשֶ ת עַ ל רֹּאש ֹּו
וַיַ לְ בֵ ש אֹתוֹ ִש ְריוֹן:
 .14שם  -דוד מול גלית
(מג) וַ יֹּאמֶ ר הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ל ָדוִ ד הֲ ֶכלֶב ָאנֹכִ י כִ י אַ ָּתה בָּ א אֵ ַלי
בַ ּמַ ְקלוֹת וַ יְ ַקלֵל הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ת ָדוִ ד בֵ אֹלהָ יו( :מד) וַ יֹּאמֶ ר
הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ל ָדוִ ד לְ כָה אֵ לַי וְ אֶ ְתנָה אֶ ת בְ שָ ְרָך לְ עוֹּף הַ ָשמַ יִ ם
ּולְ בֶ הֱ מַ ת הַ שָ ֶדה :ס
(מה) וַ יֹּאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל הַ פְ לִ ְש ִתי אַ ָּתה בָּ א אֵ לַי בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית
קוָּק צְ בָּ אוֹת אֱ ֹלהֵ י מַ עַ ְרכוֹת
ּובְ כִ ידוֹן וְ ָאנֹכִ י בָּ א אֵ לֶיָך בְ ֵשם יְ ֹ
יתָך
יִ ְש ָּראֵ ל אֲ שֶ ר חֵ ַרפְ ָת( :מו) הַ יוֹּם הַ זֶ ה יְ סַ ג ְֶרָך יְ קֹּוָ ק בְ י ִָדי וְ ִהּכִ ִ
ֹּאשָך מֵ עָ לֶיָך וְ נָתַ ִתי פֶ גֶר מַ חֲ נֵה פְ לִ ְש ִתים הַ יוֹּם
וַ הֲ ִסר ִֹּתי אֶ ת ר ְ
ֹלהים
ָארץ ּכִ י יֵש אֱ ִ
ָארץ וְ י ְֵדעּו ּכָ ל הָ ֶ
הַ זֶ ה לְ עוֹּף הַ שָ מַ יִ ם ּולְ חַ יַת הָ ֶ
לְ יִ ְש ָראֵ ל( :מז) וְ י ְֵדעּו כָּל הַ ָּקהָּ ל הַ זֶה כִ י ֹלא בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נִ ית
קוָּק הַ ִּמלְ חָּ מָּ ה וְ נָּתַ ן אֶ ְתכֶם בְ יָּדֵ נּו:
קוָּק כִ י לַי ֹ
יְ הו ִֹשיעַ יְ ֹ
חנית שאול
 .15פרק יח (וכן בפרק י"ט)
ֹלהים ָרעָ ה אֶ ל שָ אּול וַ יִ ְתנַבֵ א
(י) וַ יְ ִהי ִממָ חֳ ָרת וַ ִת ְצלַח רּוחַ אֱ ִ
בְ תוְֹּך הַ בַ יִ ת וְ ָדוִ ד ְמ ַנגֵן בְ יָד ֹּו ּכְ יוֹּם בְ יוֹּם וְ הַ חֲ נִ ית בְ יַד ָּשאּול( :יא)
וַ יָטֶ ל שָ אּול אֶ ת הַ חֲ נִ ית וַ יֹּאמֶ ר אַ ּכֶה בְ ָדוִ ד ּובַ ִקיר וַ יִ סֹּב ָדוִ ד
ִמפָ נָיו פַ עֲמָ יִ ם:
 .16פרק כ
(לג) וַ יָטֶ ל שָ אּול אֶ ת הַ חֲ נִ ית עָ לָיו לְ הַ ּכֹּת ֹּו וַ י ֵַדע יְ ה ֹּונָתָ ן ּכִ י ָכלָה
ִהיא מֵ עִ ם ָאבִ יו לְ הָ ִמית אֶ ת ָדוִ ד:
 .17פרק כב
(ו) וַ יִ ְשמַ ע שָ אּול ּכִ י נו ַֹּדע ָדוִ ד וַ אֲ נ ִָשים אֲ שֶ ר ִאת ֹּו וְ שָ אּול יוֹּשֵ ב
בַ גִ בְ עָ ה ַתחַ ת הָ אֶ שֶ ל בָ ָרמָ ה וַחֲ נִ יתוֹ בְ יָּדוֹ וְ כָל עֲבָ ָדיו ִנצָ בִ ים עָ לָיו:
 .18פרק כו
שכֵב י ֵָשן בַ מַ עְ גָל
ישי אֶ ל הָ עָ ם לַיְ לָה וְ ִהנֵה שָ אּול ֹּ
(ז) וַ ָיבֹּא ָדוִ ד וַ אֲ בִ ַ
ָארץ ְמ ַראֲ שֹתָּ יו וְ ַאבְ נֵר וְ הָ עָ ם שֹּכְ בִ ים ְסבִ יבֹּתָ יו:
וַחֲ נִ יתוֹ ְמעּוכָּה בָּ ֶ
נגד עמלק
 .19דברים פרק כה
(יח) אֲ שֶ ר ָּק ְרָך בַ ֶד ֶרְך וַ יְ זַ נֵב בְ ָך ּכָל הַ נֶחֱ שָ לִ ים ַאחֲ ֶריָך וְ אַ ָתה עָ יֵף
ֹלהים:
וְ ָיגֵעַ וְ ֹלא י ֵָּרא אֱ ִ

 .21מלחמת עמלק – שמ"א פט"ו
שלל שאול
צו ה' לשאול
(ג) עַ ָתה לְֵך וְ ִהּכִ יתָ ה אֶ ת (ט) וַ י ְַחמֹּל ָשאּול וְ הָ עָ ם עַ ל
יטב הַ צֹאן וְ הַ בָ ָקר
עֲמָ לֵק וְ הַ חֲ ַר ְמ ֶתם ֶאת ָּכל אֲ גָג וְ עַ ל מֵ ַ
ּכָרים וְ עַ ל
אֲ שֶ ר ל ֹּו וְ ֹלא תַ ְחמֹּל עָ לָיו וְ הַ ִמ ְשנִ ים וְ עַ ל הַ ִ
וְ הֵ מַ ָתה מֵ ִאיש עַ ד ִא ָשה מֵ ֹּעלֵל ּכָל הַ ּטוֹב וְ ֹלא ָאבּו הַ חֲ ִרימָ ם
וְ עַ ד י ֹּונֵק ִמשוֹּר וְ עַ ד ֶשה ִמגָמָ ל וְ כָל הַ ְּמלָּאכָּה נְ ִמבְ זָּה וְ נָּמֵ ס
אֹתָּ ּה הֶ חֱ ִרימּו:
וְ עַ ד חֲ מוֹּר :ס
 .22קהלת רבה (וילנא) פרשה ז
א [ט"ז] אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר ,אל תהי צדיק
הרבה יותר מבוראך מדבר בשאול דכתיב (שמואל א' ט"ו)
ויבא שאול עד עיר עמלק וגו' ...רשב"ל אומר כל מי שנעשה
רחמן במקום אכזרי סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן ,ומניין
שנעשה אכזרי במקום רחמן שנאמר (שמואל א' כ"ב) ואת נוב
עיר הכהנים הכה לפי חרב ...
וְ ִהנֵה ָּשאּול נִ ְשעָּ ן עַ ל חֲ נִ יתוֹ
 .23רד"ק שם
נשען על חניתו  -מהמכה שנפל על חרבו:
 .24רלב"ג שם
(ו) והנה שאול נשען על חניתו  -ידמה שאחר שנפל על חניתו
וראה שלא דקרהו היה שאול נשען עליו בכח להשלים
הדקירה וכאשר ראה כי לא יכול על זה אמר לנער העמלקי
שימותתהו:
(ט) כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי  -הרצון בזה לפי מה
שאחשוב שהלבוש שהיה לבוש היה משובץ להוסיף לו חוזק
באופן שלא יוכל החרב לחתכו בקלות ...
 .25תהלים פרק לג
יקים בַ יקֹּוָ ק לַיְ ָש ִרים נָאוָ ה ְת ִהלָה:
(א) ַרנְנּו צַ ִד ִ
(ב) הוֹּדּו לַיקֹּוָ ק בְ כִ נוֹר בְ נֵבֶ ל עָ שוֹּר זַ ְמרּו לוֹּ:
יטיבּו ַנגֵן בִ ְתרּועָ ה...:
(ג) ִשירּו ל ֹּו ִשיר חָ ָדש הֵ ִ
(יב) אַ ְש ֵרי הַ גוֹּי אֲ ֶשר יְ קֹּוָ ק אֱ ֹלהָ יו הָ עָ ם בָ חַ ר לְ נַחֲ לָה לוֹּ:
ָאדם:
(יג) ִמשָ מַ יִ ם ִה ִביט יְ קֹּוָ ק ָרָאה אֶ ת ּכָל בְ נֵי הָ ָ
ָארץ:
(יד) ִמ ְמכוֹּן ִשבְ ת ֹּו ִה ְשגִ יחַ אֶ ל ּכָל י ְֹּשבֵ י הָ ֶ
(טו) הַ יֹּצֵ ר יַחַ ד לִ בָ ם הַ מֵ בִ ין ֶאל ּכָל מַ ע ֲֵשיהֶ ם:
(טז) אֵ ין הַ ּמֶ לְֶך נו ָֹּשע בְ ָּרב חָּ יִ ל גִ בוֹר ֹלא יִ נָּצֵ ל בְ ָּרב כֹחַ :
(יז) ֶש ֶקר הַ ּסּוס לִ ְתשּועָּ ה ּובְ רֹב חֵ ילוֹ ֹלא יְ מַ לֵט:
קוָּק אֶ ל יְ ֵרָאיו ל ְַמיַחֲ לִ ים לְ חַ ְסדוֹ:
(יח) ִהנֵה עֵ ין יְ ֹ
(יט) לְ הַ ִציל ִממָ וֶ ת נַפְ ָשם ּולְ חַ יוֹּתָ ם בָ ָרעָ ב:
(כ) נַפְ שֵ נּו ִחּכְ תָ ה לַיקֹּוָ ק עֶ זְ ֵרנּו ּומָ גִ נֵנּו הּוא:
(כא) ּכִ י ב ֹּו יִ ְשמַ ח לִ בֵ נּו ּכִ י בְ ֵשם ָק ְדש ֹּו בָ טָ ְחנּו:
(כב) יְ ִהי חַ ְס ְדָך יְ קֹּוָ ק עָ לֵינּו ּכַ אֲ ֶשר יִ חַ לְ נּו לְָך:

