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 וד מול שאולדפרק יז: 
 

 שמו"א יז
ֵחהּו: קָּׁ אּול ַויִּ ְפֵני שָּׁ דּו לִּ ד ַוַיגִּ וִּ ר דָּׁ בֶׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ רִּ ְמעּו ַהְדבָּׁ שָּׁ  )לא( ַויִּ

ִוד)לב(  ְלַחם עִּ  ַויֹּאֶמר דָּ יו ַעְבְדָך ֵיֵלְך ְונִּ לָּׁ ם עָּׁ ל ֵלב ָאדָּׁ פֹּ אּול ַאל יִּ ל שָּׁ ה:אֶׁ י ַהזֶׁ ְשתִּ  ם ַהְפלִּ
אּול)לג(  יש  ַויֹּאֶמר שָּ ה ְוהּוא אִּ י ַנַער ַאתָּׁ ּמוֹּ כִּ ֵחם עִּ לָּׁ ה ְלהִּ י ַהזֶׁ ְשתִּ ל ַהְפלִּ ת אֶׁ כֶׁ לֶׁ ד ֹלא תּוַכל לָּׁ וִּ ל דָּׁ אֶׁ

יו: ס ְנֻערָּׁ ה מִּ מָּׁ ְלחָּׁ  מִּ
ִוד)לד(  ר: ַויֹּאֶמר דָּ ֵעדֶׁ ה ֵמהָּׁ א שֶׁ ב ְונָּׁשָּׁ ת ַהדוֹּ י ְואֶׁ ֲארִּ א הָּׁ אן ּובָּׁ יו ַבצֹּ יָּׁה ַעְבְדָך ְלָאבִּ ה הָּׁ עֶׁ אּול רֹּ ל שָּׁ )לה(   אֶׁ

יו: יתִּ יו ַוֲהמִּ תִּ כִּ נוֹּ ְוהִּ ְזקָּׁ י בִּ ֱחַזְקתִּ ַלי ְוהֶׁ ם עָּׁ יו ַויָּׁקָּׁ פִּ י מִּ ַצְלתִּ יו ְוהִּ תִּ כִּ יו ְוהִּ י ַאֲחרָּׁ אתִּ י   ְויָּׁצָּׁ ֲארִּ ת הָּׁ ַגם )לו( ַגם אֶׁ
ים: ס ים ַחיִּ י ֵחֵרף ַמַעְרכֹּת ֱאֹלהִּ ם כִּ ה ְכַאַחד ֵמהֶׁ ֵרל ַהזֶׁ עָּׁ י הֶׁ ְשתִּ יָּׁה ַהְפלִּ ָך ְוהָּׁ ה ַעְבדֶׁ כָּׁ ב הִּ  ַהדוֹּ

ִוד)לז(  ה ס ַויֹּאֶמר דָּ י ַהזֶׁ ְשתִּ ַיד ַהְפלִּ י מִּ יֵלנִּ ַיד ַהדֹּב הּוא ַיצִּ י ּומִּ ֲארִּ ַיד הָּׁ י מִּ ַלנִּ צִּ ר הִּ ק ֲאשֶׁ וָּׁ  ְיקֹּ
אּול ַויֹּ  ְך:אֶמר שָּ ּמָּׁ ְהיֶׁה עִּ ק יִּ וָּׁ ד ֵלְך ַויקֹּ וִּ ל דָּׁ  אֶׁ

אּול ַוַיְלֵבש( לח) ת שָּׁ ד אֶׁ וִּ יו דָּׁ ַבע ְונַָּׁתן ַמדָּׁ ת קוֹּ שֶׁ תוֹּ  ַוַיְלֵבש רֹּאשוֹּ  ַעל ְנחֹּ ן אֹּ ְריוֹּ ר( לט: )שִּ ד ַוַיְחגֹּ וִּ ת דָּׁ  ַחְרבוֹּ  אֶׁ
יו ֵמַעל ל ְלַמדָּׁ ת ַויֹּאֶׁ כֶׁ לֶׁ י לָּׁ ה ֹלא כִּ סָּׁ ר נִּ ד ַויֹּאמֶׁ וִּ ל דָּׁ אּול אֶׁ ת אּוַכל ֹלא שָּׁ כֶׁ לֶׁ ה לָּׁ ֵאלֶׁ י בָּׁ י ֹלא כִּ יתִּ סִּ ֵרם נִּ ד ַוְיסִּ וִּ  דָּׁ

יו לָּׁ  :ֵמעָּׁ
 

ב  י ַגם ַהדוֹּ ֲארִּ ת הָּׁ ה ַעְבֶדָך)לו( ַגם אֶׁ  ִהכָּ
ם ה ְכַאַחד ֵמהֶׁ ֵרל ַהזֶׁ עָּׁ י הֶׁ ְשתִּ יָּׁה ַהְפלִּ  ְוהָּׁ

ים:  ים ַחיִּ י ֵחֵרף ַמַעְרכֹּת ֱאֹלהִּ  כִּ

ק ֲאֶשר ִהִצַלִני...)לז(  וָּ ֲאִרי ְיקֹּ  ּוִמַיד ַהדֹּב ִמַיד הָּ
ה ַיִציֵלִניהּוא  י ַהזֶׁ ְשתִּ ַיד ַהְפלִּ  מִּ

 

כתיב מה[ ט] ה"ד כו פרשה רבה ויקרא .1
  גלית. עם להלחם שהלך כיון המלך בדוד מוצא אתה וכן

י אתה שאול:  לו אמר ְשתִּ ל ַהְפלִּ ת אֶׁ כֶׁ לֶׁ ֵחם הלז ֹלא תּוַכל לָּׁ לָּׁ ה.... ְלהִּ י ַנַער ַאתָּׁ  כִּ
ר: דוד לו אמר ֵעדֶׁ ה ֵמהָּׁ א שֶׁ ב ְונָּׁשָּׁ ת ַהדוֹּ י ְואֶׁ ֲארִּ א הָּׁ אן ּובָּׁ יו ַבצֹּ יָּׁה ַעְבְדָך ְלָאבִּ ה הָּׁ יו   רֹּעֶׁ י ַאֲחרָּׁ אתִּ )לה( ְויָּׁצָּׁ

י  ַצְלתִּ יו ְוהִּ תִּ כִּ יו:ְוהִּ יתִּ יו ַוֲהמִּ תִּ כִּ נוֹּ ְוהִּ ְזקָּׁ י בִּ ֱחַזְקתִּ ַלי ְוהֶׁ ם עָּׁ יו ַויָּׁקָּׁ פִּ ָך   מִּ ה ַעְבדֶׁ כָּׁ י ַגם ַהדוֹּב הִּ ֲארִּ ת הָּׁ . ַגם אֶׁ
ם ה ְכַאַחד ֵמהֶׁ ֵרל ַהזֶׁ עָּׁ י הֶׁ ְשתִּ יָּׁה ַהְפלִּ  .ְוהָּׁ

 להרגו? יכול שאתה לך אמר מי שאול לו אמר
ה דוד: השיבו מיד י ַהזֶׁ ְשתִּ ַיד ַהְפלִּ י מִּ יֵלנִּ ַיד ַהדֹּב הּוא ַיצִּ י ּומִּ ֲארִּ ַיד הָּׁ י מִּ ַלנִּ צִּ ר הִּ ק ֲאשֶׁ וָּׁ  .ְיקֹּ
אּול ַוַיְלֵבש מיד ת שָּׁ ד אֶׁ וִּ יו דָּׁ  ַמדָּׁ

 
 מדי שאול מול בגדי דוד

 
ד:יח א"שמו .2

ְתַפֵשט ן ַויִּ נָּׁתָּׁ ת ְיהוֹּ יל אֶׁ ר ַהְּמעִּ יו ֲאשֶׁ לָּׁ ְתֵנהּו עָּׁ ד ַויִּ וִּ יו ְלדָּׁ רוֹּ  ְוַעד ַקְשתוֹּ  ְוַעד ַחְרבוֹּ  ְוַעד ּוַמדָּׁ  :ֲחגֹּ
 
כו-כה, כ במדבר .3
ת ַקח( כה) ת ַאֲהרֹּן אֶׁ ר ְואֶׁ זָּׁ ְלעָּׁ ם ְוַהַעל ְבנוֹּ  אֶׁ תָּׁ ר הֹּר אֹּ הָּׁ ת ְוַהְפֵשט( כו: )הָּׁ ת ַאֲהרֹּן אֶׁ יו אֶׁ דָּׁ ם ְבגָּׁ ְלַבְשתָּׁ ת ְוהִּ  אֶׁ

ר זָּׁ ְלעָּׁ ם ּוֵמת ֵיָאֵסף ְוַאֲהרֹּן ְבנוֹּ  אֶׁ  :שָּׁ
 

 יט:יט א"מל .4
ם ַוֵילְֶׁך שָּׁ א מִּ ְמצָּׁ ת ַויִּ ע אֶׁ ישָּׁ ן ֱאלִּ ט בֶׁ פָּׁ ֵרש ְוהּוא שָּׁ ר ְשֵנים חֹּ שָּׁ ים עָּׁ דִּ נָּׁיו ְצמָּׁ ְשֵנים ְוהּוא ְלפָּׁ ר בִּ שָּׁ עָּׁ יָּׁהּו ַוַיֲעבֹּר הֶׁ  ֵאלִּ
יו יו ַאַדְרתוֹּ  ַוַיְשֵלְך ֵאלָּׁ  :ֵאלָּׁ

 


