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פרק ט"ז – ברוכים הבאים לדוד המלך
רוח ה'  /רוח רעה
רוח גבורה
 .1רש"י טז:יג
ותצלח רוח ה'  -רוח גבורה:
 .2מצודת ציון (שם יד)
רוח רעה  -רוח מחריד ומרעיד:
 .3שופטים יד:ו
ּומאּומָ ה
קוָק וַ יְ שַ ְסעֵ הּו כְ שַ סַ ע הַ גְ ִדי ְ
(ו) ו ִַּתצְ לַח עָ לָיו רּוחַ יְ ֹ
אֵ ין בְ יָד ֹו וְ ֹלא ִהגִ יד לְ ָאבִ יו ּולְ ִאּמ ֹו אֵ ת אֲ שר עָ שָ ה:
השגחת ה'  /הצלחה
 .4רלב"ג שמואל א פרק טז פסוק יג
(יג) והנה ספר שהיום ההוא צלחה רוח ה' אל דוד בדרך
שהיה מצליח בכל אשר היה עושה וסרה רוח ה' מעם
שאול שהיתה לו תחלה בכל אשר יפנה וסבב הש"י
שבעתהו רוח רעה להמיתו בלא עתו כי מאסהו ממלך עם
שזה היה כלי להתקרב דוד אל המלוכה ברוך השם אשר
לו נתכנו עלילות:

 .8רוח ה' בספר שופטים:

רוח גבורה ונבואה
 .5רד"ק (שם יג)
ותצלח רוח ה' אל דוד  -כתרגומו ושרת רוח נבואה מן
קדם ה' על דוד וכן רוח ה' סרה מעם שאול תרגומו רוח
גבורה מן קדם ה' דהות עם שאול עדת מיניה וזאת רוח
הגבורה העירה את דוד להרוג את הארי והדוב והפלשתי
וכן רוח הקדש נולדה בו מהיום ההוא ומעלה ואמר
השירים והמזמורים ברוח הקדש שנולדה בו כי בכלל רוח
ה' רוח הקדש ורוח גבורה:
 .6שמ"א פרק טז
(יג) וַ יִ ַקח ְשמּואֵ ל את קרן
הַ שמן וַ יִ ְמ ַשח אֹת ֹו בְ קרב
אחָ יו ו ִַּתצְ לַח רּוחַ ה' אל
ָדוִ ד מֵ הַ יוֹם הַ הּוא וָ ָמעְ לָה
וַ יֵלְך
ְשמּואֵ ל
וַ י ָָקם
הָ ָרמָ תָ ה :ס
(יד) וְ רּוחַ ה' ָס ָרה ֵמעִ ם
ּובעֲתַ ּתּו רּוחַ ָרעָ ה
שָ אּול ִ
מֵ אֵ ת ה':

 .7תרגום יונתן 
מּואל יַת
(יג) ּונ ְִסיב ְש ֵ
ּומ ַשח יַת
ַק ְרנָא ְד ִמ ְשחָ א ְ
ּוש ַרת רּוחַ
ָדוִ ד בְ ג ֹו אֲ חו ִֹהי ְ
נְ בוָֹאה ִּמן ֳק ָדם יְ ָי עַ ל ָדוִ ד
ִמיוֹמָ א הַ הּוא ּולְ עֵ לָא וְ ָקם
ְשמּואֵ ל וַ אֲ זַ ל לְ ָרמָ ָתא:
בּורה ִּמן ֳק ָדם
(יד) וְ רּוחַ גְ ָ
יְ ָי ַדהֲ וַ ת עִ ם ָשאּול ע ֲָדת
ּומבַ עֲתָ א לֵיּה רּוחַ
ִמנֵיּה ְ
ישא ִמן קֳ ָדם יְ יָ:
בִ ָ

תרגום יונתן:

עתניאל בן קנז
ג:י -וַ ְּת ִהי עָ לָיו רּוחַ ה' וַיִּ ְש ֹפט אֶ ת יִּ ְש ָראֵ ל וַיֵ צֵ א ל ִַּמלְ חָ מָ ה וַ יִ ֵּתן ה' בְ יָד ֹו ּוש ָֹרת עֲלו ִֹהי רּוחַ נְ בּוָאה ִמן ֳק ָדם ה'
את כּושַ ן ִר ְשעָ תַ יִ ם מלְך אֲ ָרם וַ ָּתעָ ז יָד ֹו עַ ל כּושַ ן ִר ְשעָ תָ יִ ם
גדעון
ישת יָת גִ דעוֹן
בּורא ִּמן ֳק ָדם ה' לְ ִב ַ
וְ רּוחַ גְ ָ
ו:לד  -וְ רּוחַ ה' לָבְ שָ ה את גִ ְדעוֹן וַיִּ ְת ַקע בַ ּׁשוֹפָ ר וַ יִ זָ עֵ ק אֲ בִ יעזר ַאחֲ ָריו
יפתח
בּורא ִּמן ֳק ָדם ה'...
פּתח רּוחַ גְ ָ
יא:כט  -וַ ְּת ִהי עַ ל יִ פְ ָּתח רּוחַ ה' וַ ַי ֲעבֹר את הַ גִ לְ עָ ד וְ את ְמנַשה וַ ַי ֲעבֹר את ּוש ָֹרת עַ ל יִ ָ
ּומ ִּמ ְצפֵ ה גִ לְ עָ ד עָ בַ ר בְ נֵי עַ ּמוֹן:
ִמ ְצפֵ ה גִ לְ עָ ד ִ
יג:כה
שמשון
בּורא ִּמן ֳק ָדם ה' לְ תַ ָקפּותֵ יּה
וְ ָש ִריַאת רּוחַ גְ ָ
יג:כה
שרית ָדן...
בְ מַ ִ
וַ ָּתחל רּוחַ ה' לְ פַ עֲמ ֹו בְ מַ חֲ נֵה ָדן בֵ ין צָ ְרעָ ה ּובֵ ין א ְש ָּתאֹל
יד:ו
יד:ו
בּורא ִּמן ֳק ָדם ה'...
ּומאּומָ ה אֵ ין בְ יָד ֹו וְ ֹלא ִהגִ יד ּוש ָֹרת עֲלו ִֹהי רּוחַ גְ ָ
וַ ִּת ְצלַח עָ לָיו רּוחַ ה' וַיְ ַש ְסעֵ הּו כְ שַ סַ ע הַ גְ ִדי ְ
יד:יט
לְ ָאבִ יו ּולְ ִאּמ ֹו אֵ ת אֲ שר עָ שָ ה:
בּורא ִּמן ֳק ָדם ה'...
ּוש ָֹרת עֲלו ִֹהי רּוחַ גְ ָ
יד:יט
ֹלשים ִאיש וַ יִ ַקח את טו:יד
וַ ִּת ְצלַח עָ לָיו רּוחַ ה' וַ יֵרד אַ ְש ְקלוֹן וַיַ ְך מֵ הם ְש ִ
בּורא ִּמן ֳק ָדם ה'...
ּוש ָֹרת עֲלו ִֹהי רּוחַ גְ ָ
ידה וַ יִ חַ ר אַ פ ֹו וַ יַעַ ל בֵ ית ָאבִ יהּו:
ידי הַ ִח ָ
חֲ לִ יצוֹתָ ם וַ יִ ֵּתן הַ חֲ לִ יפוֹת לְ מַ גִ ֵ
טו:יד
הּוא בָ א עַ ד ל ִחי ּופְ לִ ְש ִּתים הֵ ִריעּו לִ ְק ָראת ֹו וַ ִּת ְצלַח עָ לָיו רּוחַ ה' וַ ִּת ְהיינָה
סּוריו מֵ עַ ל
הָ ֲעב ִֹתים אֲ שר עַ ל זְ רוֹעוֹתָ יו כַ פִ ְש ִּתים אֲ שר בָ עֲרּו בָ אֵ ש וַ יִ ּמַ סּו אֱ ָ
י ָָדיו:
רוח נבואה
 .9מלבי"ם טז:יד
(יד) ורוח ה' סרה  -רוח ה' הוא התעצמות שפע הרוחניות
בענין אלהי אשר חל על כחותיו הנפשיות ותלבישהו רוח
גבורה ,ותמלאהו רוח חכמה ודעת ויראת ה' ,ואיש הזה

גם כליו הבשריים נושאי הכחות הנפשיות יוכנו אל השפע
הלז להיותם משכן הכבוד ,אמנם עת יוסר ממנו השפע
בחטאו ,וכליו יורקו מהרוחניות השוכן בם ,ירגיש
החסרון הזה וישתומם ויתבהל ,ותחת רוח הנשגב ישכן
בו רוח אחר שחוריי מלא בלהה ועצב ,דאגה ובעתה ,וז"ש
ובעתתו רוח רעה  -וכו':
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דברי ה'

דברי שמואל

שמו"א טו
שמו"א ט
(יא) נִּ חַ ְמ ִּתי כִ י ִה ְמלַכְ ִּתי את ָשאּול לְ מלְך כִ י ָשב (כו) וַ יֹאמר ְשמּואֵ ל אל שָ אּול ֹלא אָ שּוב עִ ּמָ ְך כִּ י
קוָק ִמ ְהיוֹת מלְך
ָאסָך יְ ֹ
קוָק וַיִּ ְמ ְ
ַאס ָתה אֶ ת ְדבַ ר יְ ֹ
מָ ְ
מֵ ַאחֲ ַרי וְ את ְדבָ ַרי ֹלא הֵ ִקים...
עַ ל יִ ְש ָראֵ ל:
שמו"א טו
(לה) וְ ֹלא יָסַ ף ְשמּואֵ ל לִ ְראוֹת את ָשאּול עַ ד יוֹם שמו"א טו
קוָק נִּ חָ ם כִּ י (כז) וַ יִ סֹב ְשמּואֵ ל לָלכת וַ יַחֲ זֵ ק בִ כְ נַף ְמעִ יל ֹו וַ יִ ָק ַרע:
מוֹת ֹו כִ י ִה ְתאַ בֵ ל ְשמּואֵ ל אל ָשאּול וַי ֹ
קוָק אֶ ת מַ ְמלְ כּות
(כח) וַ יֹאמר אֵ לָיו ְשמּואֵ ל ָק ַרע יְ ֹ
ִּה ְמלִּ יְך אֶ ת ָשאּול עַ ל יִ ְש ָראֵ ל:
יִּ ְש ָראֵ ל מֵ עָ לֶיָך הַ יוֹם ּונְ תָ נָּה לְ ֵרעֲָך הַ ּטוֹב ִּממֶ ָך:
(כט) וְ גַם נֵצַ ח יִּ ְש ָראֵ ל ֹלא יְ ַש ֵקר וְ ֹלא יִּ נָחֵ ם כִּ י ֹלא
שמו"א טז
ָאדם הּוא לְ ִּהנָחֵ ם:
ָ
(א) וַ יֹאמר יְ קֹוָ ק אל ְשמּואֵ ל עַ ד מָ תַ י אַ ָּתה ִמ ְתאַ בֵ ל
ַאס ִּתיו ִּמ ְמֹלְך עַ ל יִּ ְש ָראֵ ל ...
אל ָשאּול וַאֲ נִּ י ְמ ְ

