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 פר' דוד ואחיו )בר' לז( פר' יוסף ואחיו הקבלות

 העדר הבנים הגדולים

ְלכּו( יב)  ֲאִביֶהם ֹצאן ֶאת ִלְרעֹות ֶאָחיו ַויֵּ
 :ִבְשֶכם

י ִיַשי)יג(  ְלכּו ְשֹלֶשת ְבנֵּ ָהְלכּו ַאֲחֵרי  ַהְגֹדִלים ַויֵּ
ָשאּול ַלִמְלָחָמה ְוֵשם ְשֹלֶשת ָבָניו ֲאֶשר ָהְלכּו 
ַבִמְלָחָמה ֱאִליָאב ַהְבכֹור ּוִמְשֵנהּו ֲאִביָנָדב ְוַהְשִלִשי 

 ַשָמה:

 הקטן רועה צאן אביו
 ָהָיה ָשָנה ֶעְשֵרה ְשַבע ֶבן יֹוֵסף... ( ב)

 :ַבֹצאן ֶאָחיו ֶאת ֹרֶעה
ִלְרעוֹת ֶאת ֹצאן טו( ְוָדִוד ֹהֵלְך ָוָשב ֵמַעל ָשאּול )

 ֵבית ָלֶחם: ָאִביו

אבא שולחו לראות 
 בשלום אחיו

ה ָנא ֶלְך לוֹ  ַוֹיאֶמר( יד)  ְשלוֹם ֶאת ְראֵּ
 ָדָבר ַוֲהִשֵבִני ַהֹצאן ְשלֹום ְוֶאת ַאֶחיָך

 :ְשֶכָמה ַוָיֹבא ֶחְברֹון ֵמֵעֶמק ַוִיְשָלֵחהּו

)יז( ַוֹיאֶמר ִיַשי ְלָדִוד ְבנֹו ַקח ָנא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת 
 ְוֶאת ַאֶחיָך ִתְפֹקד ְלָשלוֹם... )יח( ... ַהָקִליא ַהֶזה

 ְוֶאת  ֲעֻרָבָתם ִתָקח:

שיח עם דמויות -דו
 משניות

הּו( טו)  ַבָשֶדה ֹתֶעה ְוִהֵנה ִאיש ַוִיְמָצאֵּ
  :ְתַבֵקש ַמה ֵלאֹמר ָהִאיש ַוִיְשָאלֵּהּו

 ְמַבֵקש ָאֹנִכי ַאַחי ֶאת ַוֹיאֶמר( טז)
יֹפה ִלי ָנא ַהִגיָדה ם אֵּ ( יז)  :ֹרִעים הֵּ
 ָשַמְעִתי ִכי ִמֶזה ָנְסעּו ָהִאיש ַוֹיאֶמר

 ַאַחר יֹוֵסף ַוֵיֶלְך ֹדָתְיָנה ֵנְלָכה ֹאְמִרים
 :ְבֹדָתן ַוִיְמָצֵאם ֶאָחיו

 ַהְרִאיֶתם ָהִאיש ָהֹעֶלה)כה( ַוֹיאֶמר ִאיש ִיְשָרֵאל 
ַהֶזה ִכי ְלָחֵרף ֶאת ִיְשָרֵאל ֹעֶלה ְוָהָיה ָהִאיש ֲאֶשר 
ַיֶכנּו ַיְעְשֶרנּו ַהֶמֶלְך ֹעֶשר ָגדֹול ְוֶאת ִבתֹו ִיֶתן לֹו ְוֵאת 

 ַוֹיאֶמר ָדִודֵבית ָאִביו ַיֲעֶשה ָחְפִשי ְבִיְשָרֵאל: )כו( 
ה ֵיָעֶשה ָלִאיש ֶאל ָהֲאָנִשים ָהֹעְמִדים ִעמֹו ֵלאֹמר מַ 

ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת  ַהְפִלְשִתי ַהָלז ְוֵהִסיר ֶחְרָפה ֵמַעל 
ִיְשָרֵאל ִכי ִמי ַהְפִלְשִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה ִכי ֵחֵרף ַמַעְרכֹות 

ַכָדָבר ַהֶזה  ַוֹיאֶמר לוֹ ָהָעםֱאֹלִהים ַחִיים: )כז( 
 נּו:ֵלאֹמר ֹכה ֵיָעֶשה ָלִאיש ֲאֶשר ַיכֶ 

האחים מגיבים 
 בחריפות

 ַבַעל ִהֵנה ָאִחיו ֶאל ִאיש ַוֹיאְמרּו( יט)
 ְלכּו ְוַעָתה( כ)  :ָבא ַהָלֶזה ַהֲחֹלמֹות
 ַהֹברֹות ְבַאַחד ְוַנְשִלֵכהּו ְוַנַהְרֵגהּו
  ַמה ְוִנְרֶאה ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָיה ְוָאַמְרנּו

 :ֲחֹלֹמָתיו ִיְהיּו

ַוִיְשַמע ֱאִליָאב ָאִחיו ַהָגדֹול ְבַדְברֹו ֶאל )כח( 
ָהֲאָנִשים ַוִיַחר ַאף ֱאִליָאב ְבָדִוד ַוֹיאֶמר ָלָמה  ֶזה 
ָיַרְדָת ְוַעל ִמי ָנַטְשָת ְמַעט ַהֹצאן ָהֵהָנה ַבִמְדָבר ֲאִני 
 ָיַדְעִתי ֶאת ְזֹדְנָך ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶבָך ִכי ְלַמַען ְראֹות

 ַהִמְלָחָמה ָיָרְדָת:

קירבה  -בסוף 
 משפחתית עם המלך!

 ַפְעֵנחַ  ָצְפַנת יֹוֵסף ֵשם ַפְרֹעה ַוִיְקָרא( מה)
ן ֶפַרע ּפוִֹטי ַבת ָאְסַנת ֶאת לוֹ  ַוִיֶתן  ֹאן ֹכהֵּ

 ...ְלִאָשה

 ַבְפִלְשִתים ַוַיְך ַוֲאָנָשיו הּוא ַוֵיֶלְך ָדִוד ַוָיָקם - יח:כז
 ִבתוֹ  ִמיַכל ֶאת ָשאּול לוֹ  ַוִיֶתן ... ִאיש ָמאַתִים
 :ְלִאָשה

 מעמד חשוב בשלטון
א... - מו-מא:מה צֵּ  ֶאֶרץ ַעל יֹוֵסף ַויֵּ
א... ִמְצָרִים צֵּ  ַפְרֹעה ִמִלְפנֵּי יֹוֵסף ַויֵּ

 :ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ַוַיֲעֹבר

 לוֹ  ַוְיִשֵמהּו ֵמִעמוֹ  ָשאּול ַוְיִסֵרהּו( יג) - טז-יח:יג
א ָאֶלף ַשר צֵּ  ִיְשָרֵאל ְוָכל( טז)  ...:ָהָעם ִלְפנֵּי ַוָיֹבא ַויֵּ

א הּוא ִכי ָדִוד ֶאת ֹאֵהב ִויהּוָדה  :ִלְפנֵּיֶהם ָוָבא יוֹצֵּ

 "נבון"
 מראהיפה תאר / 

 וה' עמו

 ַאֲחֵרי יֹוֵסף ֶאל ַפְרֹעה ַוֹיאֶמר - מא:לט
 ֵאין ֹזאת ָכל ֶאת אֹוְתָך ֱאֹלִהים הֹוִדיעַ 

 :ָכמֹוָך ְוָחָכם ָנבוֹן
ה יֹוֵסף ַוְיִהי... לט:ו ה ֹתַאר ְיפֵּ  ִויפֵּ

 :ַמְרֶאה
ף ֶאת ְיֹקָוק ַוְיִהי - לט:ב  ִאיש ַוְיִהי יוֹסֵּ

 :ַהִמְצִרי ֲאֹדָניו ְבֵבית ַוְיִהי ַמְצִליחַ 

 ּוְנבוֹן ִמְלָחָמה ְוִאיש ַחִיל ְוִגבֹור ַנֵגן ֹיֵדעַ ... - טז:יח
 :ִעּמוֹ  ַויֹקָוק ֹתַאר ְוִאיש ָדָבר

 ְיֵפה ִעם ַאְדמֹוִני ְוהּוא ַוְיִביֵאהּו ַוִיְשַלח - טז:יב
 ...ֹרִאי ְוטוֹב ֵעיַנִים
 ִכי ַוִיְבֵזהּו ָדִוד ֶאת ַוִיְרֶאה ַהְפִלְשִתי ַוַיֵבט - יז:מב

ה ִעם ְוַאְדֹמִני ַנַער ָהָיה  :ַמְרֶאה ְיפֵּ
 :ִעּמוֹ  ַויֹקָוק ַמְשִכיל ְדָרָכו ְלָכל ָדִוד ַוְיִהי יח:יד

תגובת הקטן לשנאת 
 אחיו

א... ף ַוָיבֵּ  ֶאל ָרָעה ִדָבָתם ֶאת יוֹסֵּ

 ֲהָמֹלְך ֶאָחיו לוֹ  ַוֹיאְמרּו( ח)...ֲאִביֶהם
 ָבנּו ִתְמֹשל ָמשֹול ִאם ָעֵלינּו ִתְמֹלְך
 ְוַעל ֲחֹלֹמָתיו  ַעל ֹאתוֹ  ְשֹנא עוֹד ַויוִֹספּו
 :ְדָבָריו

 :הּוא ָדָבר ֲהלוֹא ָעָתה ָעִשיִתי ֶמה ָדִוד ַוֹיאֶמר( כט)

 הפשטת בגדיו

 ֶאָחיו ֶאל יֹוֵסף ָבא ַכֲאֶשר ַוְיִהי( כג)
ָתְנתוֹ  ֶאת יֹוֵסף ֶאת ַוַיְפִשיטּו  ֶאת כֻּ

 :ָעָליו ֲאֶשר ַהַפִסים ְכֹתֶנת

 ְנֹחֶשת קֹוַבע ְוָנַתן ַמָדיו ָדִוד ֶאת ָשאּול ַוַיְלֵבש( לח)
 ֶאת ָדִוד ַוַיְחֹגר( לט)  :ִשְריֹון ֹאתוֹ  ַוַיְלֵבש ֹראשוֹ  ַעל

 ַוֹיאֶמר ִנָסה ֹלא ִכי ָלֶלֶכת ַוֹיֶאל ְלַמָדיו ֵמַעל ַחְרבוֹ 
 ִנִסיִתי ֹלא ִכי ָבֵאֶלה ָלֶלֶכת אּוַכל ֹלא ָשאּול ֶאל ָדִוד

ם ָעָליו ָדִוד ַוְיִסרֵּ  :מֵּ


