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פרק יז :דוד מול שאול
שמו"א יז
(לא) וַ יִּ שָּׁ ְמעּו הַ ְדבָּׁ ִּרים אֲ שֶׁ ר ִּדבֶׁ ר ָּׁדוִּ ד וַ יַגִּ דּו לִּ פְ נֵי שָּׁ אּול וַ יִּ ָּׁקחֵ הּו:
ָאדם עָּׁ לָּׁיו עַ בְ ְדָך ֵילְֵך וְ נִּלְ חַ ם עִּ ם הַ פְ לִּ ְש ִּתי הַ זֶׁ ה:
(לב) ַויֹּאמֶ ר דָּ וִ ד אֶׁ ל שָּׁ אּול ַאל יִּ פֹּל לֵב ָּׁ
(לג) ַויֹּאמֶ ר ָּשאּול אֶׁ ל ָּׁדוִּ ד ֹלא תּוכַל ָּׁל ֶׁלכֶׁת אֶׁ ל הַ פְ לִּ ְש ִּתי הַ זֶׁ ה לְ ִּהלָּׁחֵ ם עִּ ּמ ֹּו כִּ י נַעַ ר אַ ָּׁתה וְ הּוא ִּאיש
ִּמלְ חָּׁ מָּׁ ה ִּמ ְנע ָֻּׁריו :ס
(לד) ַויֹּאמֶ ר דָּ וִ ד אֶׁ ל שָּׁ אּול רֹּעֶׁ ה הָּׁ יָּׁה עַ בְ ְדָך לְ ָאבִּ יו בַ צֹּאן ּובָּׁ א הָּׁ אֲ ִּרי וְ אֶׁ ת הַ דוֹּב וְ נ ָָּּׁׁשא ֶׁשה מֵ הָּׁ עֵ ֶׁדר( :לה)
יתיו( :לו) גַם אֶׁ ת הָּׁ אֲ ִּרי גַם
אתי ַאחֲ ָּׁריו וְ ִּהכִּ ִּתיו וְ ִּהצַ לְ ִּתי ִּמפִּ יו וַ י ָָּּׁׁקם עָּׁ לַי וְ הֶׁ חֱ זַ ְק ִּתי בִּ זְ ָּׁקנ ֹּו וְ ִּהכִּ ִּתיו וַ הֲ ִּמ ִּ
וְ יָּׁצָּׁ ִּ
ֹלהים חַ יִּ ים :ס
הַ דוֹּב ִּהכָּׁ ה עַ בְ ֶׁדָך וְ הָּׁ יָּׁה הַ פְ לִּ ְש ִּתי הֶׁ עָּׁ ֵרל הַ זֶׁ ה כְ ַאחַ ד מֵ הֶׁ ם כִּ י חֵ ֵרף מַ עַ ְרכֹּת אֱ ִּ
ּומיַד הַ דֹּב הּוא י ִַּצי ֵלנִּי ִּמיַד הַ פְ לִּ ְש ִּתי הַ זֶׁ ה ס
(לז) ַויֹּאמֶ ר דָּ וִ ד יְ קֹּוָּׁ ק אֲ שֶׁ ר ִּה ִּצ ַלנִּי ִּמיַד הָּׁ אֲ ִּרי ִּ
ַו ֹּיאמֶ ר ָּשאּול אֶׁ ל ָּׁדוִּ ד לְֵך וַ יקֹּוָּׁ ק יִּ ְהיֶׁה עִּ ּמָּׁ ְך:
(לח) וַ יַלְ בֵ ש שָּׁ אּול אֶׁ ת ָּׁדוִּ ד מַ ָּׁדיו וְ נָּׁתַ ן קוֹּבַ ע ְנחֹּשֶׁ ת עַ ל רֹּאש ֹּו וַ יַלְ בֵ ש אֹּת ֹּו ִּש ְריוֹּן( :לט) וַ י ְַחגֹּר ָּׁדוִּ ד אֶׁ ת חַ ְרב ֹּו
יתי וַ יְ ִּס ֵרם ָּׁדוִּ ד
מֵ עַ ל לְ מַ ָּׁדיו וַ יֹּאֶׁ ל ָּׁל ֶׁלכֶׁת כִּ י ֹלא נִּסָּׁ ה וַ יֹּאמֶׁ ר ָּׁדוִּ ד אֶׁ ל שָּׁ אּול ֹלא אּו ַכל ָּׁל ֶׁל ֶׁכת בָּׁ אֵ לֶׁה כִּ י ֹלא נ ִִּּס ִּ
מֵ עָּׁ לָּׁיו:

ּומיַ ד הַ דֹּב
קוָּק אֲ ֶשר ִהצִ לַנִ י ִמיַ ד הָּ אֲ ִרי ִ
(לו) גַם אֶׁ ת הָּׁ אֲ ִּרי גַם הַ דוֹּב ִהכָּ ה עַ בְ ֶדָך (לז) ...יְ ֹּ
וְ הָּׁ יָּׁה הַ פְ לִּ ְש ִּתי הֶׁ עָּׁ ֵרל הַ זֶׁ ה כְ ַאחַ ד מֵ הֶׁ ם הּוא יַצִ ילֵנִ י ִּמיַד הַ פְ לִּ ְש ִּתי הַ זֶׁ ה
ֹלהים חַ יִּ ים:
כִּ י חֵ ֵרף מַ עַ ְרכֹּת אֱ ִּ
 .1ויקרא רבה פרשה כו ד"ה [ט] מה כתיב 
וכן אתה מוצא בדוד המלך כיון שהלך להלחם עם גלית.
אמר לו שאול :אתה ֹלא תּוכַל ָּׁל ֶׁלכֶׁת אֶׁ ל הַ פְ לִּ ְש ִּתי הלז לְ ִּהלָּׁחֵ ם ...כִּ י נַעַ ר אַ ָּׁתה.
אתי ַאחֲ ָּׁריו
אמר לו דוד רֹּעֶׁ ה הָּׁ יָּׁה עַ בְ ְדָך לְ ָאבִּ יו בַ צֹּאן ּובָּׁ א הָּׁ אֲ ִּרי וְ אֶׁ ת הַ דוֹּב וְ נ ָָּּׁׁשא ֶׁשה מֵ הָּׁ עֵ ֶׁדר( :לה) וְ יָּׁצָּׁ ִּ
יתיו . :גַם אֶׁ ת הָּׁ אֲ ִּרי גַם הַ דוֹּב ִּהכָּׁה עַ בְ ֶׁדָך
וְ ִּהכִּ ִּתיו וְ ִּהצַ לְ ִּתי ִּמפִּ יו וַ י ָָּּׁׁקם עָּׁ לַי וְ הֶׁ חֱ זַ ְק ִּתי בִּ זְ ָּׁקנ ֹּו וְ ִּהכִּ ִּתיו וַ הֲ ִּמ ִּ
וְ הָּׁ יָּׁה הַ פְ לִּ ְש ִּתי הֶׁ עָּׁ ֵרל הַ זֶׁ ה כְ ַאחַ ד מֵ הֶׁ ם.
אמר לו שאול מי אמר לך שאתה יכול להרגו?
ּומיַד הַ דֹּב הּוא י ִַּצילֵנִּ י ִּמיַד הַ פְ לִּ ְש ִּתי הַ זֶׁ ה.
מיד השיבו דוד :יְ קֹּוָּׁ ק אֲ שֶׁ ר ִּה ִּצלַנִּ י ִּמיַד הָּׁ אֲ ִּרי ִּ
מיד וַ יַלְ בֵ ש ָּׁשאּול אֶׁ ת ָּׁדוִּ ד מַ ָּׁדיו

מדי שאול מול בגדי דוד
 .2שמו"א יח:ד 
וַ יִּ ְתפַ ֵשט יְ ה ֹּונָּׁתָּׁ ן אֶׁ ת הַ ְּמעִּ יל אֲ ֶׁשר עָּׁ לָּׁיו וַ יִּ ְתנֵהּו לְ ָּׁדוִּ ד ּומַ ָּׁדיו וְ עַ ד חַ ְרב ֹּו וְ עַ ד ַק ְשת ֹּו וְ עַ ד חֲ גֹּר ֹּו:
 .3במדבר כ ,כה-כו 
(כה) ַקח אֶׁ ת ַאהֲ רֹּן וְ אֶׁ ת אֶׁ לְ עָּׁ זָּׁ ר בְ נ ֹּו וְ הַ עַ ל אֹּתָּׁ ם הֹּר הָּׁ הָּׁ ר( :כו) וְ הַ פְ ֵשט אֶׁ ת ַאהֲ רֹּן אֶׁ ת בְ ג ָָּּׁׁדיו וְ ִּהלְ בַ ְש ָּׁתם אֶׁ ת
אֶׁ לְ עָּׁ זָּׁ ר בְ נ ֹּו וְ ַאהֲ רֹּן יֵָאסֵ ף ּומֵ ת ָּׁשם:
 .4מל"א יט:יט
ישע בֶׁ ן ָּׁשפָּׁ ט וְ הּוא ח ֵֹּרש ְשנֵים עָּׁ ָּׁשר ְצמָּׁ ִּדים לְ פָּׁ נָּׁיו וְ הּוא בִּ ְשנֵים הֶׁ עָּׁ ָּׁשר וַ ַי ֲעבֹּר אֵ לִּ יָּׁהּו
וַ ֵילְֶׁך ִּמ ָּׁשם וַ יִּ ְמצָּׁ א אֶׁ ת אֱ לִּ ָּׁ
אֵ לָּׁיו וַ י ְַשלְֵך אַ ַד ְרת ֹּו אֵ לָּׁיו:

