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 בוא:מ
מרגע הופעת דוד. מהפעם הראשונה שהוא מופיע על במת ההיסטוריה ונלמד  -אנחנו הולכים לפרש תנ"ך. לפרש את סיפורי דוד

עה פשט דרש רמז וסוד. אלו הם ארב –ביחד את הספר. אנחנו הולכים ללמוד בשיטה מאוד ספציפית. כולם מכירים את הפרד"ס 
 ובפועל יש הרבה יותר שיטות.  –שיטות ללמוד תנ"ך 

נצטרך קודם  –התנ"ך הוא כמו מגרש מלא סלים, שערים, ציורים על הקרקע, וכו'. אבל כמו במגרש הזה, כדי שנוכל להנות ממנו 
ידת התנ"ך חשוב מישהו יכדרר ואחר יבעוט. המשל הזה נועד כדי שנדע שבלמ -להחליט איך ומה משחקים. אחרת זה יהיה מסוכן

ז.א. שאנחנו קוראים את התנ"ך עם  -לבחור את השיטה, ולהבהיר למה צריך לבחור כזו. אנחנו הולכים ללמוד בשיטת הפשט
 כמה שפחות הנחות ורעיונות. לכן, כל הצעה להבנת הפשט תהיה מצוינת. 

המפגש  –נתחיל בפרק ט"ז  ים הציעו. התשובות בבחינה יהיו לפי מה שהמרצה לימד. לא לפי מה שהסטודנט –חשוב לציין 
 הראשון עם דוד. 

 :ט"זפרק 
ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל )א( -ִיְשָרֵאל; ַמֵלא ַקְרְנָך ֶשֶמן, ְוֵלְך ֶאְשָלֲחָך ֶאל-ָשאּול, ַוֲאִני ְמַאְסִתיו, ִמְמֹלְך ַעל-ָמַתי ַאָתה ִמְתַאֵבל ֶאל-ְשמּוֵאל, ַעד-ַוי

ֹּאֶמר ְיהָוה, ֶעְגַלת ָבָקר ִתַקח ְבָיֶדָך,  )ב(ָרִאיִתי ְבָבָניו ִלי, ֶמֶלְך -ִכי--ַהַלְחִמי-ִיַשי ֵבית  ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך, ְוָשַמע ָשאּול ַוֲהָרָגִני; ַוי ַוי
ִכי, אֹוִדיֲעָך ֵאת )ג( ְוָאַמְרָת, ִלְזבַֹּח ַליהָוה ָבאִתי  ַוַיַעש  )ד(אַֹּמר ֵאֶליָך -ַתֲעֶשה, ּוָמַשְחָת ִלי, ֵאת ֲאֶשר-ֲאֶשרְוָקָראָת ְלִיַשי, ַבָזַבח; ְוָאנֹּ

ֹּאֶמר, ָשֹלם בֹוֶא  ֹּא, ֵבית ָלֶחם; ַוֶיֶחְרדּו ִזְקֵני ָהִעיר, ִלְקָראתֹו, ַוי ַח ַליהָוה ָבאִתי,  )ה(ָך ְשמּוֵאל, ֵאת ֲאֶשר ִדֶבר ְיהָוה, ַוָיב ֹּאֶמר ָשלֹום, ִלְזבֹּ ַוי
ֹּאֶמר, ַאְך ֶנֶגד ְיהָוה -ַוְיִהי ְבבֹוָאם, ַוַיְרא ֶאת )ו(ָבָניו, ַוִיְקָרא ָלֶהם ַלָזַבח -ִיַשי ְוֶאת-ְתַקְדשּו, ּוָבאֶתם ִאִתי ַבָזַבח; ַוְיַקֵדש ֶאתִה  ֱאִליָאב; ַוי

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל )ז( }ס{  ְמִשיחֹו. ֹּא, ֲאֶשר ִיְרֶאה ָהָאָדם  ִכי ְמַאְסִתיהּו:--ְגבַֹּה קֹוָמתֹו-ְוֶאל ַמְרֵאהּו-ַתֵבט ֶאל-ְשמּוֵאל, ַאל-ַוי ִכי --ִכי ל
ֹּאֶמר, ַגם-ַוִיְקָרא ִיַשי ֶאל )ח(ָהָאָדם ִיְרֶאה ַלֵעיַנִים, ַויהָוה ִיְרֶאה ַלֵלָבב  ֹּא-ֲאִביָנָדב, ַוַיֲעִבֵרהּו ִלְפֵני ְשמּוֵאל; ַוי ַיֲעֵבר וַ  )ט(ָבַחר ְיהָוה -ָבֶזה ל

ֹּאֶמר, ַגם ֹּא-ִיַשי, ַשָמה; ַוי ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל )י(ָבַחר ְיהָוה -ָבֶזה ל ֹּא-ַוַיֲעֵבר ִיַשי ִשְבַעת ָבָניו, ִלְפֵני ְשמּוֵאל; ַוי  )יא(ָבַחר ְיהָוה ָבֵאֶלה -ִיַשי, ל
ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל ֹּאֶמר עֹו-ַוי ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאלִיַשי, ֲהַתמּו ַהְנָעִרים, ַוי ֹּאן; ַוי ֹּא-ד ָשַאר ַהָקָטן, ְוִהֵנה רֶֹּעה ַבצ ָנסֹּב -ִיַשי ִשְלָחה ְוָקֶחנּו, ִכי ל

ֹּאֶמר ְיהָוה קּום ְמָשֵחהּו, ִכי }פ{  ְיֵפה ֵעיַנִים ְוטֹוב רִֹּאי;-ַוִיְשַלח ַוְיִביֵאהּו ְוהּוא ַאְדמֹוִני, ִעם )יב(בֹּאֹו פֹּה -ַעד ַוִיַקח  )יג( .הּוא ֶזה-ַוי
 ָדִוד, ֵמַהיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה; ַוָיָקם ְשמּוֵאל, ַוֵיֶלְך ָהָרָמָתה-ְיהָוה ֶאל-ֶקֶרן ַהֶשֶמן, ַוִיְמַשח אֹּתֹו ְבֶקֶרב ֶאָחיו, ַוִתְצַלח רּוחַ -ְשמּוֵאל ֶאת

ֹּאְמרּו ַעְבֵדי )טו( ה, ֵמֵאת ְיהָוהָרעָ -ְורּוַח ְיהָוה ָסָרה, ֵמִעם ָשאּול; ּוִבֲעַתתּו רּוחַ  )יד(  ֱאֹלִהים ָרָעה, ְמַבִעֶתָך-ָנא רּוחַ -ִהֵנה  ָשאּול, ֵאָליו:-ַוי

ֹּאַמר )טז( ֵננּו, ֲעָבֶדיָך ְלָפֶניָך-י ֵדַע ְמַנֵגן ַבִכנֹור; ְוָהָיה, ִבְהיֹות ָעֶליָך רּוחַ --ָנא ֲאדֹּ  }פ{  ן ְבָידֹו, ְוטֹוב ָלְך.ְוִנגֵ --ֱאֹלִהים ָרָעה-ְיַבְקשּו, ִאיש יֹּ

ֹּאֶמר ָשאּול, ֶאל )יז( ֹּאֶמר, ִהֵנה ָרִאיִתי ֵבן ְלִיַשי  )יח( ָנא ִלי, ִאיש ֵמיִטיב ְלַנֵגן, ַוֲהִביאֹוֶתם, ֵאָלי-ְראּו  ֲעָבָדיו:-ַוי ַוַיַען ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ַוי

ֵדַע ַנֵגן ְוִגבֹור ַחִיל ְוִא  ֹּאֶמר, ִשְלָחה -ַוִיְשַלח ָשאּול ַמְלָאִכים, ֶאל )יט( יש ִמְלָחָמה ּוְנבֹון ָדָבר, ְוִאיש תַֹּאר; ַויהָוה, ִעמֹוֵבית ַהַלְחִמי, יֹּ ִיָשי; ַוי

ֹּאן-ֵאַלי ֶאת ֹּאד ַיִין, ּוְגִדי ִעִזים, ֶאָחד; ַוִיְשלַ  )כ( ָדִוד ִבְנָך ֲאֶשר ַבצ ֹּא ָדִוד ֶאל )כא( ָשאּול-ָדִוד ְבנֹו, ֶאל-ח ְבַידַוִיַקח ִיַשי ֲחמֹור ֶלֶחם, ְונ -ַוָיב

ָמָצא ֵחן -ָנא ָדִוד ְלָפַני, ִכי-ַיֲעָמד  ִיַשי ֵלאמֹּר:-ַוִיְשַלח ָשאּול, ֶאל )כב( לֹו נֵֹּשא ֵכִלים-ָשאּול, ַוַיֲעמֹּד ְלָפָניו; ַוֶיֱאָהֵבהּו ְמאֹּד, ַוְיִהי

 }פ{  ַהִכנֹור, ְוִנֵגן ְבָידֹו; ְוָרַוח ְלָשאּול ְוטֹוב לֹו, ְוָסָרה ֵמָעָליו רּוַח ָהָרָעה.-ָשאּול, ְוָלַקח ָדִוד ֶאת-ֱאֹלִהים ֶאל-ֹות רּוחַ ְוָהָיה, ִבְהי כג  .ְבֵעיָני

 פירוש ע"פ פסוקים: 
' נתן להם את שאול וה -: המלך הראשון בישראל היה שאול. עם ישראל ביקש מלך, ושמואל התנגד. אבל העם התעקשקצת רקע

שלא מוכן לקבל עליו מרות של שמואל הנביא ואלוהים. אנחנו מתחילים מהנקודה בה שמואל  –למלך. שאול מתגלה שמלך חוטא 
 מודיע לו על הדחתו. ועכשיו נכנס לעלילה:

נהגו להתקלח הרבה. אנשים לא  -מושחים אותו בשמן. הוא נוזל יקר, חשוב. בימי קדם –רקע תקופתי: כשרוצים להקדיש משהו 
לא היה ברזים וצינורות ומים היו מצרך יקר. ככל שהיית יותר עשיר, משכת יותר פעמים בשמן יותר טוב. לכן, אם רוצים להקדיש 
משהו, לייחד אותו, מושחים אותו בשמן. מושחים כהנים גדולים. מלכים ואפילו את כלי המשכן. זוהי הדרך לתת כבוד לבני אדם 

 או לחפץ.

 ה' אומר לשמואל ללכת לשאול להדיר אותו מהמלוכה - ולך (א)
 שמואל אומר שהוא מפחד, ששאול יהרוג אותו כי הוא יהווה מרידה במלכות. אז  - איך אלך (ב)
 שיספר שהוא בא לזבוח זבח ולא למשוח מלך. –ה' עונה לו ואומר לו שישקר  - וקראת (ג)

 בה רצינית ובשאלה רצינית:ישנה מחלוקת גדולת בין הפרשנים, יש שאומרים שמדובר בתשו
לא סומכים על הנס, אז שמואל עושה את זה ושואל את ה' איך הוא יכול להבטיח את שלמותו. ה' עונה לו ברצינות, כמובן לא  .1

 גוער בו וכמובן וכמובן לא מעניש אותו.
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ותה התחכמות כמו השיטה השנייה מצדדת בדעה שלפעמים אומרים לא יכול במקום לא רוצה. ואז בעצם ה' עונה לו בא .2
ששמואל מדבר, ומציע לו פתרון. ה' בעצם "תוקע" את שמואל. למה בעצם ששמואל לא ירצה? ניתן לראות בתחילת הפסוק 

 שאול ושמואל.  –כנראה שמדובר באהבה עמוקה בין שני האנשים  -הראשון ששמואל מתאבל על שאול
 אל נכנס העירה. שמואל מרגיע אותם ואומר שהוא רק בא לזבוח. אנשי בית לחם מופתעים לראות אדם חשוב כמו שמו - ויחרדו (ד)

 .משיח בעברית מקראית זה מלך. למה הוא נקרא משיח? כי מושחים אותו בשמן 
 שמואל מקדש את ישי ואת בניו. - ויקדש (ה)
 אליאב נכנס לחדר ושמואל מתרגש מהכריזמה המרשימה שיש לו. - וירא את אליאב ויאמר (ו)
ואל אל תסתכל על גובהו של אליאב כי מאסתי בו. הוא לא יהיה המלך. האדם יראה לעיניים, ואלוהים ה' אומר לשמ -אל תבט  (ז)

 יראה ללבב. 
 ישי קורא לאבינדב, גם הוא עובר על פני שמואל. והוא גם לא נבחר. (ח)
 גם שמה עבר, וגם הוא לא יהיה המלך.  (ט)
 יעברו שבעת בני ישי מול שמואל , ואף אחד לא מתאים למלוכה.  (י)
האין לך עוד בנים? שואל שמואל. ישי עונה שיש עוד אחד צעיר שרועה צאן בחוץ. שמואל אומר שהם יחכו לו ולא  - תמו הנעריםה  (יא)

 יסבו עד שהוא יחזור. )יסבו = יסתובבו ויחזרו הביתה. הפירוש של חזי= ישבו לאכול(
יש כאן מתח מסוים, רגע של ציפייה )ורווח  וח אותו?ויפה עיניים. ה' בוחר למששולחים להביא את דוד, שהוא אדמוני  - ויביאו  (יב)

 ממש במילים בתנ"ך(, עד שהמילים הדרמטיות מגיעות. 
 מה אנחנו יודעים על דוד עד פה?

 רועה צאן .1
 אדמוני .2
 יפה עיניים .3
 טוב רואי .4
 הבן הצעיר .5

 הערות לפרק: 

 ראה את שאף אחד מהשבעה לא מתאים?למה ישי לא רץ להביא את דוד מיד כש

 בכלל בכלל לא מתאים להיות המלך. ראות שמדובר שבכך שישי חשב שדוד בכללניתן ל

, ישי עונה לו שיש עוד אחד. הוא אפילו לא מציע להזמין אותו! מי שמתעקש להביא את דוד זה שמואל בכלל! זה 11כששמואל שואל ב
 אבסורד.

כן אמרו ששרה יפה כי בהמשך פרעה לקח אותו וכו'. התנ"ך  נשים לב לנקודה שדוד טוב רואי. אנחנו לא רואים שאמרו שאברהם יפה, אבל
 אם כך, למה ציינו זאת? לא נותן לנו פרטים סתם, יש להם משמעות לסיפור.

מה עוד אנחנו יודעים? שהוא אדמוני. בפירוש הפשוט המוכר אדמוני זה  הצעת תשובה: כמו שכתבו שאליאב גבוה וכו', כנראה שיש לו קשר.
ֹּאשֹו, ֶכֶתם ָפז; ְקוֻצֹוָתיו, ַתְלַתִלים, ְשחֹּרֹות,  גע את שיר השירים פרק ה' פסוק י' וי"א:")י'( דֹוִדי ַצח ְוָאדֹום, ָדגּול ֵמְרָבָבה )י"א(ג'ינג'י. נפתח ר ר

 כאן ניתן לראות שאדום זה לא הצבע שיער! כאן האדום כנראה מתאר את מבנה הפנים, בייבי פייס.  ".ָכעֹוֵרב

. זה לא הבדל חשבוני, אלא צריך להאזין 101פעמים לשונה פרקו  100ה בתנ"ך שנקראת מספר מדורג: אינו דומה הלומד השונה פרקו יש שיט
זה משנה הכל. כמה ילדים יש לישי בסיפור?  -מדובר בהמון פעמים, פלוס מאמץ נוסף. לפעמים כשמוסיפים זה לא עוד קצת 100לטון. במקום 

 ונה כמו במשרד הפנים. יש כאן דגש על ה"ועוד" אחד, שבע בתנ"ך הוא מספר של שלמות. שבע ועוד אחד! לא שמ

 נזרוק כמה שאלות לאוויר ונדון בהם:

 ?למה ישי מתנהג כמו שהוא מתנהג 

 ?למה ה' מתעצבן על שמואל כשהוא מסתכל על אליאב 

 ?אצל שאול הוא הובא לשמואל, כאן שמואל מחפש את דוד. למה 

נו מתח גדול בין האלוהים והנביא. שמואל עדיין מתאבל על שאול, וה' מנער אותו ואומר לו לא אתה מנהל את העסק, אני הצעה לפתרון: יש
הוא זה. הוא ממשיך ואומר לו לך לבית לחם, אני אמשיך להנחות אותך משם. חשוב לשים לב גם שאליאב ושאול דומים מבחינת מבנה גוף. 

הוא הרי אוהב אותו. לכן ה' גוער בו, שהוא לא מבין את  –ן שמואל נדלק. הוא רוצה מישהו כמו שאול ולכ -מדובר באנשים גבוהים ויפים
 יראהידוע שלשמואל קוראים בספר "הרואה". בפסוק ז' יש על זה דגש חזק מאוד: "לא אשר בנוסף, המטרה האמיתית ונתקע עם שאול. 

 כשהוא )אלוהים( נותן לו.  ..." ה' אומר לו שהוא לא רואה, אלאיראההאדם כי האדם 

אם שמואל היה ראש קטן , הייתי מניח שהוא יעזוב אחרי שבעת הילדים. לעומת זאת, הוא יוזם חיפוש אחרי ילד נוסף. התנ"ך בכוונה יוצר 
ו, ועליו מצב בו שמואל צריך לבחור בין ראש קטן לגדול. זאת סיטואציה שבה מישהו מבין שהוא לא בעל הבית! שמישהו אחר דורש ממנ

לעשות הכל עד הסוף. וישי עונה לו כן, יש עוד אחד ולא יוזם כלום. ועכשיו מגיע הפסוק הדרמטי: "שלחה וקחנו כי לא נסב עד בואו פה". 
שמואל מבין את הביקורת של אלוהים, וחוזר בו. הוא מתחיל לעבוד ומשנה את ההתנהלות שלו ונהיה השליח. הרבה פעמים השליח שוכח 

 ועושה את זה כמו שצריך.  –שליח, ושמואל מבין שעכשיו הוא רק שליח שהוא רק 
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בטקסט יש הפסקה באמצע י"ב אחרי הטב רואי, ומיד אחרי ההפסקה ה' מכריז שהוא המלך הבא. ההפסקה הזו מסמנת בד"כ הפסקה 
 בקריאה , בסרט זה היה מקום להתחיל עם מוזיקה דרמטית כלשהי. 

 דוד מול האחים שלו, רוח ה' צולחת עליו, ושמואל הולך הרמתה.  שמואל מושח את - ויאמר יהוה (יג)

זןהי סצנה קרה מאוד. שמואל לא אומר לא כלום, למרות שבפועל יכול להיות שכן אך המצלמה בוחרת שלא לציין זאת. בואו נקביל את זה 
 רגע למשיחת שאול המלך:

ואל אותו: "תגיד, אומרים שיש כאן איזה נביא בעיר. אתה יודע איפה הוא?". זה זה. שאול ניגש אל שמואל וש –שאול מגיע, וה' אומר לשאול 
הסיטואציה הזו נראת מוזרה, שאול לא מזהה את שמואל למרות שבד"כ נביאים מסתובבים עם בגדי נבואה. מעניין לציין שכאן המלך לא 

ה, ושמואל לוקח את פח השמן ומושח אותו, ונותן לו יודע מי הנביא, ואצלנו הנביא לא יודע מי המלך. בהמשך הסצנה שם מדברים הרב
נשיקה. הוא אומר לו גם מזל טוב על כך שהוא נהיה למלך. להבדיל לחלוטין מדוד, כאן בנוסף מדובר במקום אינטימי שלו ושל שאול. עם 

 דוד זה היה מול אחיו ומשפחתו. 

שקל לו, אלא כשקשה לו. כאן, קשה לשמואל והוא רוצה למשוח מלך נשים לב להתנהגות הקורקטית של שמואל לדוד. מתי נבחן אדם? לא כ
הוא לא בעל הבית. ולכן זה שהמשיכה  –אחר. בעל כורחו הוא נשלח ע"י אלוהים, והוא נמצא בסיטואציה מביכה ושמואל מבין את העסק 

צה לבצע את המעשה, הוא מקיים את אבל יש בה עוצמה. למרות ששמואל לא רו –לא חמה ונעימה וכו', היא אמנם סיטואציה מביכה 
 תפקידו, הוא מבין שהוא שלב בתהליך.

בשתי הפסוקים האחרונים של ט"ו כתוב ששמואל ושאול נפרדו ולא מתראים עוד. הם נפרדים לא כי הם לא אוהבים זה את זה, אלא שקשה 
 שהם אוהבים ומעריכים זה את זה. בגלללהם להתמודד 

עוצמה פיזית, על  -זה מונח שיש לו משמעויות רבות. לשמשון צלחה רוח אלוהים והוא קורע ארי רוח אלוהים בתנ"ך - יהוהרוח  (יד)
 –יפתח צלחה רוח אלוהים והיתה לו כריזמה צבאית, על בצלאל בן אורי צלחה רוח אלוהים והוא יכול ליצור כלים בצורה מצויינת 

אלוהים הכוונה היא שלאיש יש כריזמה מיוחדת ולכל מעשה  אין לו משמעות אחת. אצלנו, רוח –אומנות. הוא מונח רב משמעי 
 שהוא יעשה.

משמע שהיה לו אותה בעבר. היא עברה לדוד. איפה אנחנו רואים שהיתה לשאול רוח אלוהים? מתוך כך שהרוח עזבה את שאול, 
מה במלחמה, כח, עוצמה , מנהיגות הסיפור על נחש העמוני. כאן המשמעות של רוח ה' היא כריז –נפתח בשמואל א' פרק י"א פסוק ו' 

 וכדומה. נראה שיש עוד פעם אחת. 
שאול הולך להתנבא עם ועל ידי כך תצלח עליו רוח אלוהים ואז הוא הופך ל"איש אחר". אין כאן כוונה לכך ששאול נהיה נביא  :6י'

מיון מסוים בין נביאים כמו תמיד יש דובר אקסטזה דתית, וכמו שמואל , ישעיהו או ירמיהו. אלא מתכוונים למשמעות של אדם שע
 למשוגעים.

 פעם אחת ככריזמה, ואחרת כהתנבאות.  -מצאנו שני סיפורים שבהם יש לשאול את רוח אלוהים עליו
 מבעתת. או השתגע.  –צורת עבר מהופך , רוצה לומד פעולה מתמשכת. יש לו חלומי בלעות  – וביעתתו

 את שאול.  –ו מישהו מנגן, שינגן יפה וירגיע אותו עבדי שאול מציעים לו שיביאו ל - עבדיך (טו)
 הצעת העבדים. (טז)
 מקבל את ההצעה בנעימות.  שאול מסכים ואומר שהוא ישמח. -ראו נא לי  (יז)
החוקרים שואלים, מה משמעות המילה עבדים? רוב החוקרים סוברים שמדובר בעבדים ממש , במשרתים. אלה שמביאים לו את  -

 ים אותו במצבים הכי אינטימיים, אחרי הטקס, אחרי ההופעות. המגבת, את השמפו. כי הם רוא
למה העבדים פונים אליו בצורה כל כך מנוסחת בעדינות? כי הוא חולה, הם חשים בזה. הם בוחרים להתנהג אליו בעדינות כי כך 

 דע לנגן בכינור.להביא איש שיו –צריך כלפי אדם חולה שאינו מרגיש טוב. בסופו של דבר הם מציעים הצעה קונקרטית 

 מיון בין העלילה במלכים א' פרק א' , בו מסופר על דוד המלך.כעת נמצא ד

 פסוק א': למלך דוד קר, הוא חולה. לא משנה כמה בגדים שמים עליו, הוא לא מרגיש טוב.

 ם אליו בלשון כבוד.פסוק ב': העבדים מציעים )כמו אצל שאול( להביא לו בחורה, אישה, שתעורר אותו מינית. גם כאן הם מדברי

 פסוק ג': הם מחפשים נערה בכל גבול ישראל ומביאים את אבישג השונמית.

צריך לשים לב שבין פסוק ב' לג' חסר משהו. דוד כאן לא מאשר את בקשת העבדים, כנראה שהוא כל כך חלש שהוא רק מהנהן, או ממצמץ, 
בדים. מדובר בכך שרוצים להבליט כי שאול היה בשליטה למרות מצבו שמאשר את הצעת הע –או אפילו לא עושה כלום. להבדיל משאול 

 הנפשי. 

 כעת נביט במקרה נוסף בו מציעים בחורה למלך : אסתר פרק ב' פסוק א'. 

כאן גם הנערים מציעים למלך להביא לו נערות בתולות טובות מראה. כאן, אחשוורוש גם מתחיל לבצע ושולח שליחים לכל המדינות שלו. יש 
 מציאות ביניים כלשהי.  –ו כאן מין סקאלה, כשדוד הכי חלש, ואחשוורוש הכי פעלתן. שאול נמצא באמצע לנ

 )הנער שופך מחמאות על דוד( לוחם, איש בעל כח, עוצמה - גיבור חיל  (יח)
 .הולך לו טוב -עימו יהוה

 אבל מה זה קשור בכלל? אני מחפש נגן, מה אכפת לי איך הוא נראה?  -
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 ר הוא סוכן של שמואל. אולי הנע –הצעה 
 גבר וכו'.-אולי לשאול אכפת מאיך נראים הנערים שלו, שכולם יהיו גבר –הצעה 

שאול לא מרגיש צורך לפרט נשים לב ש. שאול האקטיבי. שאול מתחיל לפעול, ומבקש מישי לשלוח אליו את דוד בנו - וישלח שאול (יט)
 למה הוא צריך את דוד. 

 עם דוד, המתנה כוללת יין, לחם וגדי עיזים. ישי שולח מתנה יחד  - ויקח ישי (כ)
 תפקיד חשוב מאוד. שאול מתאהב בדוד בערך , וממנה אותו להיות נושא כלים.  - ויאהבהו מאוד (כא)
 (, שישאיר את דוד כי הוא מוצא חן בעיניו. שבה הוא ממש דרש שאול מבקש מישי )להבדיל מפעם קודמת -יעמוד נא דוד לפני   (כב)

 זה לא רלוונטי לסיפור. –שי חושב, זה לא משנה איך הוא הגיב כאן לא מציינים מה י
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 פרק י"ז:
כֹּה ֲאֶשר ִליהּוָדה; ַוַיֲחנּו ֵבין-ַוַיַאְספּו ְפִלְשִתים ֶאת)א(  ְוָשאּול  )ב( ֲעֵזָקה, ְבֶאֶפס ַדִמים-שֹוכֹּה ּוֵבין-ַמֲחֵניֶהם, ַלִמְלָחָמה, ַוֵיָאְספּו, שֹּ

ָהָהר, ִמֶזה, ְוִיְשָרֵאל עְֹּמִדים -ּוְפִלְשִתים עְֹּמִדים ֶאל )ג( ל ֶנֶאְספּו, ַוַיֲחנּו ְבֵעֶמק ָהֵאָלה; ַוַיַעְרכּו ִמְלָחָמה, ִלְקַראת ְפִלְשִתיםִיְשָרֵא -ְוִאיש

ְוכֹוַבע ְנחֶֹּשת  )ה( ָגְבהֹו, ֵשש ַאמֹות ָוָזֶרת  , ָגְלָית ְשמֹו ִמַגת:ַהֵבַנִים ִמַמֲחנֹות ְפִלְשִתים-ַוֵיֵצא ִאיש )ד( ָהָהר, ִמֶזה; ְוַהַגְיא, ֵביֵניֶהם-ֶאל

ֹּאשֹו, ְוִשְריֹון ַקְשַקִשים הּוא ָלבּוש; ּוִמְשַקל, ַהִשְריֹון-ַעל ַרְגָליו; ְוִכידֹון ְנחֶֹּשת, -ּוִמְצַחת ְנחֶֹּשת, ַעל )ו( ֲאָלִפים ְשָקִלים, ְנחֶֹּשת-ֲחֵמֶשת--ר

ְרִגים, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו, ֵשש )ז( ֵבין ְכֵתָפיו ֵלְך ְלָפָניו-וחץ )ְוֵעץ( ֲחִניתֹו, ִכְמנֹור אֹּ ַוַיֲעמֹּד, ַוִיְקָרא  )ח( ֵמאֹות ְשָקִלים ַבְרֶזל; ְונֵֹּשא ַהִצָנה, הֹּ
ֹּאֶמר ָלֶהם, ָלָמה ֵתְצאּו ַלֲערְֹּך ִמְלָחָמה:-ֶאל ִכי ַהְפִלְשִתי, ְוַאֶתם ֲעָבִדים ְלָשאּול  ַמַעְרכֹּת ִיְשָרֵאל, ַוי  ָלֶכם ִאיש, ְוֵיֵרד ֵאָלי-ְברּו--ֲהלֹוא ָאנֹּ

ָתנ--לֹו, ְוִהִכיִתיו-ֲאִני אּוַכל-ְוָהִיינּו ָלֶכם, ַלֲעָבִדים; ְוִאם--יּוַכל ְלִהָלֵחם ִאִתי, ְוִהָכִני-ִאם )ט(  ּוִוְהִייֶתם ָלנּו ַלֲעָבִדים, ַוֲעַבְדֶתם אֹּ

ֹּאֶמר, ַהְפִלְשִתי, ֲאִני ֵחַרְפִתי ֶאת )י( -ִיְשָרֵאל, ֶאת-ַוִיְשַמע ָשאּול ְוָכל )יא( ִלי ִאיש, ְוִנָלֲחָמה ָיַחד-ַמַעְרכֹות ִיְשָרֵאל, ַהיֹום ַהֶזה; ְתנּו-ַוי

ִאיש ֶאְפָרִתי ַהֶזה, ִמֵבית ֶלֶחם ְיהּוָדה, ּוְשמֹו ִיַשי, ְולֹו ְשמָֹּנה ָבִנים; -ָדִוד ֶבןוְ  )יב(  }פ{  ִדְבֵרי ַהְפִלְשִתי ָהֵאֶלה; ַוֵיַחתּו ַוִיְראּו, ְמאֹּד.

ִלים-ַוֵיְלכּו ְשֹלֶשת ְבֵני )יג( ְוָהִאיש ִביֵמי ָשאּול, ָזֵקן ָבא ַבֲאָנִשים ת ָבָניו, ֲאֶשר ָהְלכּו ָשאּול, ַלִמְלָחָמה; ְוֵשם ְשֹלשֶ -ָהְלכּו ַאֲחֵרי--ִיַשי, ַהְגדֹּ

ִלים, ָהְלכּו, ַאֲחֵרי  )יד( ֱאִליָאב ַהְבכֹור ּוִמְשֵנהּו ֲאִביָנָדב, ְוַהְשִלִשי ַשָמה--ַבִמְלָחָמה ְוָדִוד, הּוא ַהָקָטן; ּוְשֹלָשה, ַהְגדֹּ

ֹּאן-ְוָדִוד הֵֹּלְך ָוָשב, ֵמַעל ָשאּול, ִלְרעֹות ֶאת )טו(  }ס{  ָשאּול. ַוִיַגש ַהְפִלְשִתי, ַהְשֵכם ְוַהֲעֵרב; ַוִיְתַיֵצב, ַאְרָבִעים  )טז( ָלֶחם-ָאִביו, ֵבית צ

ֹּאֶמר ִיַשי ְלָדִוד ְבנֹו, ַקח )יז(}פ{  יֹום. ת ֲעֶשֶרת ְוֵא  )יח( ָנא ְלַאֶחיָך ֵאיַפת ַהָקִליא ַהֶזה, ַוֲעָשָרה ֶלֶחם, ַהֶזה; ְוָהֵרץ ַהַמֲחֶנה, ְלַאֶחיָך-ַוי

ִאיש ִיְשָרֵאל, ְבֵעֶמק -ְוָשאּול ְוֵהָמה ְוָכל )יט( ֲעֻרָבָתם ִתָקח-ַאֶחיָך ִתְפקֹּד ְלָשלֹום, ְוֶאת-ָהָאֶלף; ְוֶאת-ֲחִרֵצי ֶהָחָלב, ָהֵאֶלה, ָתִביא, ְלַשר

ֹּאן ַעל-ֶקר, ַוִיטֹּש ֶאתַוַיְשֵכם ָדִוד ַבבֹּ  )כ(  }ס{  ְפִלְשִתים.-ָהֵאָלה; ִנְלָחִמים, ִעם ֹּא, ַהַמְעָגָלה, -ַהצ שֵֹּמר, ַוִיָשא ַוֵיֶלְך, ַכֲאֶשר ִצָּוהּו ִיָשי; ַוָיב

ַהֵכִלים -טֹּש ָדִוד ֶאתַויִ  )כב( ַוַתֲערְֹּך ִיְשָרֵאל ּוְפִלְשִתים, ַמֲעָרָכה ִלְקַראת ַמֲעָרָכה )כא( ַהַמֲעָרָכה, ְוֵהֵרעּו ַבִמְלָחָמה-ְוַהַחִיל ַהיֵֹּצא ֶאל

ֹּא, ַוִיְשַאל ְלֶאָחיו ְלָשלֹום-ֵמָעָליו, ַעל ְוהּוא ְמַדֵבר ִעָמם, ְוִהֵנה ִאיש ַהֵבַנִים עֹוֶלה ָגְלָית ַהְפִלְשִתי  )כג( ַיד שֹוֵמר ַהֵכִלים, ַוָיָרץ, ַהַמֲעָרָכה; ַוָיב

ָהִאיש; ַוָינֻסּו, -ְוכֹּל ִאיש ִיְשָרֵאל, ִבְראֹוָתם ֶאת )כד( ִלְשִתים, ַוְיַדֵבר, ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה; ַוִיְשַמע, ָדִודְשמֹו ִמַגת ממערות )ִמַמַעְרכֹות( פְ 

ֹּאֶמר ִאיש ִיְשָרֵאל, ַהְרִאיֶתם ָהִאיש ָהעֶֹּלה ַהֶזה )כה( ִמָפָניו, ַוִייְראּו, ְמאֹּד ַיֶכנּו ַיְעְשֶרנּו -ֵאל, עֶֹּלה; ְוָהָיה ָהִאיש ֲאֶשרִיְשָר -ִכי ְלָחֵרף ֶאת--ַוי

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶאל )כו( }פ{  לֹו, ְוֵאת ֵבית ָאִביו, ַיֲעֶשה ָחְפִשי ְבִיְשָרֵאל.-ִבתֹו ִיֶתן-ַהֶמֶלְך עֶֹּשר ָגדֹול, ְוֶאת ְמִדים ִעמֹו ֵלאמֹּר, -ַוי ָהֲאָנִשים ָהעֹּ
 ִכי ִמי, ַהְפִלְשִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה, ִכי ֵחֵרף, ַמַעְרכֹות ֱאֹלִהים ַחִיים  ַהְפִלְשִתי ַהָלז, ְוֵהִסיר ֶחְרָפה ֵמַעל ִיְשָרֵאל:-ֲאֶשר ַיֶכה ֶאת ֵיָעֶשה ָלִאיש-ַמה

ֹּאֶמר לֹו ָהָעם, ַכָדָבר ַהֶזה ֵלאמֹּר: )כז( ַאף -ָהֲאָנִשים; ַוִיַחר-ַוִיְשַמע ֱאִליָאב ָאִחיו ַהָגדֹול, ְבַדְברֹו ֶאל )כח( כֹּה ֵיָעֶשה, ָלִאיש ֲאֶשר ַיֶכנּו  ַוי
ֹּאֶמר ָלָמה ֹּאן ָהֵהָנה ַבִמְדָבר-ֶזה ָיַרְדָת, ְוַעל-ֱאִליָאב ְבָדִוד ַוי ַע ְלָבֶבָך, ִכי ְלַמַען ְר -ֲאִני ָיַדְעִתי ֶאת--ִמי ָנַטְשָת ְמַעט ַהצ ְנָך ְוֵאת רֹּ אֹות ְזדֹּ

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶמה ָעִשיִתי ָעָתה; ֲהלֹוא, ָדָבר הּוא )כט( ַהִמְלָחָמה ָיָרְדָת  ֹּאֶמר ַכָדָבר ַהֶזה; ַוְיִשֻבהּו ָהָעם -ַוִיסֹּב ֵמֶאְצלֹו ֶאל )ל( ַוי מּול ַאֵחר, ַוי

ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )לב( ָשאּול, ַוִיָקֵחהּו-ר ָדִוד; ַוַיִגדּו ִלְפֵניַוִיָשְמעּו, ַהְדָבִרים, ֲאֶשר, ִדבֶ  )לא( ָדָבר, ַכָדָבר ָהִראשֹון ָאָדם -ִיפֹּל ֵלב-ָשאּול, ַאל-ַוי
ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל)לג(  ַהְפִלְשִתי ַהֶזה-ָעָליו; ַעְבְדָך ֵיֵלְך, ְוִנְלַחם ִעם ֹּא תּוַכל ָלֶלֶכת ֶאל-ַוי ַנַער ַאָתה, -ִכי  ִהָלֵחם, ִעמֹו:ַהְפִלְשִתי ַהֶזה, לְ -ָדִוד, ל

ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )לד(  }ס{  ְוהּוא ִאיש ִמְלָחָמה ִמְנֻעָריו. ֹּאן; ּוָבא ָהֲאִרי ְוֶאת-ַוי  ַהדֹוב, ְוָנָשא ֶשה ֵמָהֵעֶדר-ָשאּול, רֶֹּעה ָהָיה ַעְבְדָך ְלָאִביו ַבצ

ַהדֹּב, ִהָכה ַעְבֶדָך; -ָהֲאִרי ַגם-ַגם ֶאת )לו( ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזָקנֹו, ְוִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו--ִתי ִמִפיו; ַוָיָקם ָעַליְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִכִתיו, ְוִהַצלְ  )לה(

ֹּאֶמר, ָדוִ  )לז(  }ס{  ְוָהָיה ַהְפִלְשִתי ֶהָעֵרל ַהֶזה, ְכַאַחד ֵמֶהם, ִכי ֵחֵרף, ַמַעְרכֹּת ֱאֹלִהים ַחִיים. ד, ְיהָוה ֲאֶשר ִהִצַלִני ִמַיד ָהֲאִרי ּוִמַיד ַוי

ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל  }ס{  ַהדֹּב, הּוא ַיִציֵלִני ִמַיד ַהְפִלְשִתי ַהֶזה; ָדִוד ַמָדיו, ְוָנַתן קֹוַבע -ַוַיְלֵבש ָשאּול ֶאת )לח( ָדִוד ֵלְך, ַויהָוה ִיְהֶיה ִעָמְך-ַוי

ֹּאשֹו; -ְנחֶֹּשת ַעל ֹּא-ַוַיְחגֹּר ָדִוד ֶאת )לט( ַוַיְלֵבש אֹּתֹו, ִשְריֹוןר ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל-ַחְרבֹו ֵמַעל ְלַמָדיו ַויֶֹּאל ָלֶלֶכת, ִכי ל ֹּא אּוַכל -ִנָסה, ַוי ָשאּול ל
ֹּא ִנִסיִתי; ַוְיִסֵרם ָדִוד, ֵמָעָליו ִעים -ֲאָבִנים ִמן-לֹו ֲחִמָשה ַחֻלֵקי-ַוִיְבַחרַוִיַקח ַמְקלֹו ְבָידֹו,  )מ( ָלֶלֶכת ָבֵאֶלה, ִכי ל ַהַנַחל ַוָיֶשם אָֹּתם ִבְכִלי ָהרֹּ

ַוַיֵבט  )מב( ָפָניוָדִוד; ְוָהִאיש נֵֹּשא ַהִצָנה, לְ -ַוֵיֶלְך, ַהְפִלְשִתי, הֵֹּלְך ְוָקֵרב, ֶאל)מא(  ַהְפִלְשִתי-ְוַקְלעֹו ְבָידֹו; ַוִיַגש, ֶאל--לֹו ּוַבַיְלקּוט-ֲאֶשר

ִני ִעם-ִכי  ָדִוד, ַוִיְבֵזהּו:-ַהְפִלְשִתי ַוִיְרֶאה ֶאת ֹּאֶמר ַהְפִלְשִתי, ֶאל )מג( ְיֵפה ַמְרֶאה-ָהָיה ַנַער, ְוַאְדמֹּ ִכי, ִכי-ַוי ֵאַלי -ַאָתה ָבא-ָדִוד, ֲהֶכֶלב ָאנֹּ

ֹּאֶמר ַהְפִלְשִתי, ֶאל )מד( ֵבאֹלָהיו ָדִוד,-ַבַמְקלֹות; ַוְיַקֵלל ַהְפִלְשִתי ֶאת ְבָשְרָך, ְלעֹוף ַהָשַמִים ּוְלֶבֱהַמת -ְוֶאְתָנה ֶאת--ְלָכה ֵאַלי  ָדִוד:-ַוי

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶאל )מה(  }ס{  ַהָשֶדה. יָך, ְבֵשם ְיהָוה ְצָבאֹות, ֱאֹלֵהי ֵאלֶ -ַהְפִלְשִתי, ַאָתה ָבא ֵאַלי, ְבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ּוְבִכידֹון; ְוָאנִֹּכי ָבא-ַוי

ִתי ֶאת )מו( ַמַעְרכֹות ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר ֵחַרְפָת  ֹּאְשָך ֵמָעֶליָך, ְוָנַתִתי ֶפֶגר ַמֲחֵנה ְפִלְשִתים ַהיֹום -ַהיֹום ַהֶזה ְיַסֶגְרָך ְיהָוה ְבָיִדי ְוִהִכיִתָך, ַוֲהִסרֹּ ר

ֹּא ְבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִשיַע -ַהָקָהל ַהֶזה, ִכי-ְוֵיְדעּו ָכל )מז( ָהָאֶרץ, ִכי ֵיש ֱאֹלִהים, ְלִיְשָרֵאל-ַית ָהָאֶרץ; ְוֵיְדעּו, ָכלַהֶזה, ְלעֹוף ַהָשַמִים ּוְלחַ  ל

י, ַוֵיֶלְך ַוִיְקַרב ִלְקַראת ָדִוד; ַוְיַמֵהר ָדִוד, ַוָיָרץ ַהַמֲעָרָכה ָקם ַהְפִלְשִת -ְוָהָיה ִכי )מח(  }ס{  ִכי ַליהָוה ַהִמְלָחָמה, ְוָנַתן ֶאְתֶכם ְבָיֵדנּו.  ְיהָוה:

חֹו, ִמְצחֹו; ַוִתְטַבע ָהֶאֶבן ְבִמצְ -ַהְפִלְשִתי, ֶאל-ַהֶכִלי, ַוִיַקח ִמָשם ֶאֶבן ַוְיַקַלע, ַוַיְך ֶאת-ָידֹו ֶאל-ַוִיְשַלח ָדִוד ֶאת )מט( ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי

-ַוָיָרץ ָדִוד ַוַיֲעמֹּד ֶאל )נא( ָדִוד-ַהְפִלְשִתי ַוְיִמֵתהּו; ְוֶחֶרב, ֵאין ְבַיד-ַהְפִלְשִתי ַבֶקַלע ּוָבֶאֶבן, ַוַיְך ֶאת-ַוֶיֱחַזק ָדִוד ִמן )נ( ָפָניו ָאְרָצה-ַוִיפֹּל ַעל
ֹּאשֹו; ַוִיְראּו ַהְפִלְשִתים ִכי-ָבה, ֶאת-ַתְעָרה, ַוְימְֹּתֵתהּו, ַוִיְכָרתַחְרבֹו ַוִיְשְלָפה ִמ -ַהְפִלְשִתי ַוִיַקח ֶאת ַוָיֻקמּו ַאְנֵשי )נב(  ֵמת ִגבֹוָרם, ַוָינֻסּו-ר

-ַגת, ְוַעד-ִיְפלּו ַחְלֵלי ְפִלְשִתים, ְבֶדֶרְך ַשֲעַרִים, ְוַעדבֹוֲאָך ַגְיא, ְוַעד ַשֲעֵרי ֶעְקרֹון; וַ -ַהְפִלְשִתים, ַעד-ִיְשָרֵאל ִויהּוָדה ַוָיִרעּו, ַוִיְרְדפּו ֶאת
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ֹּאש ַהְפִלְשִתי, ַוְיִבֵאהּו ְירּוָשָלִם; ְוֶא -ַוִיַקח ָדִוד ֶאת )נד( ַמֲחֵניֶהם-ַוָיֻשבּו ְבֵני ִיְשָרֵאל, ִמְדֹלק ַאֲחֵרי ְפִלְשִתים; ַוָישֹּסּו, ֶאת )נג( ֶעְקרֹון -תר

ֹּאֶמר -ִמי-ַאְבֵנר ַשר ַהָצָבא, ֶבן-ָדִוד, יֵֹּצא ִלְקַראת ַהְפִלְשִתי, ָאַמר ֶאל-ְוִכְראֹות ָשאּול ֶאת )נה(  }ס{  ֵכָליו, ָשם ְבָאֳהלֹו. ֶזה ַהַנַער ַאְבֵנר; ַוי

ֹּאֶמר, ַהֶמֶלְך:)נו(  ָיָדְעִתי-ַנְפְשָך ַהֶמֶלְך ִאם-ַאְבֵנר, ֵחי ַהְפִלְשִתי, -ּוְכשּוב ָדִוד, ֵמַהכֹות ֶאת )נז(  }ס{  ֶזה ָהָעֶלם.-ִמי-ל ַאָתה, ֶבןְשַא   ַוי

ֹּאש ַהְפִלְשִתי, ְבָידֹו ֹּאֶמר ֵאָליו ָשאּול, ֶבן )נח( ַוִיַקח אֹּתֹו ַאְבֵנר, ַוְיִבֵאהּו ִלְפֵני ָשאּול; ְור ֹּאֶמר ָדִוד, בֶ -ַוי ַעְבְדָך ִיַשי ֵבית -ןִמי ַאָתה ַהָנַער; ַוי
 .ַהַלְחִמי

 פירוש ע"פ פסוקים:
הפלשתים רוצים לבתר את המלוכה של ישראל, כדי שיוכלו ככה למעוך את המלוכה. אחרי שהם חתכו  - בין שוכה ובין עזקה (א)

 את ארץ ישראל לשתיים אפשר לנהל שתי קרבות שונים ולסיים עם הממלכה ההיא.
 תיאור מחנה ישראל. (ב)
 אור.המשך התי (ג)
 בגובהו של גלית? זהו מספר שבור. למה מציינים את הזרת הנוספת - וזרתששת אמות  (ד)
  קיבל זאת. את הבגדים שלו הוא כנראה לא קיבל מאחרים , יצרו לעצמו כי הוא ענק. כנראה גם כי הוא הנציג הוא  -וכובע  (ה)
 בימי המקרא.  לא בטוח שזה כך –חנית מטילים בעברית המודרנית, וכידון תוקעים  -כידון  (ו)
 ? להראות לנו כי הוא מועד לכישלוןאולי נועד כדי  –כל הדגש הזה על גודלו של גלית  -ולהבת חניתו  (ז)

מה זה משנה איך קוראים לו? צריך לשים את הדגש על כך שיש לו שם! שמכירים אותו. בתנ"ך יש כל הזמן משחקים עם שמות, כמו שאצל 
 מים לב שהתנך שם את גלית כאיש מאוד חשוב, ושם עליו דגש גדול. שאול )הנער שאמר לשאול על הנגן(. ש

המטרה היא לחסוך כח אדם , לא  –גלית עומד באמצע ומציע עסקה, תשלחו אלי אדם אחד.  מלחמת נציגים  -ברו לכם איש  (ח)
 חיי אדם חלילה.

 אם ישראל ינצחו, הפלשתים יהיו לעבדים. אם ההפך, הישראלים יהיו לעבדים.  (ט)
 לכאורה המילים מיותרות. כנראה ששאול וישראל אל ענו לדרישתו, וגולית התחיל לאבד את הסבלנות.  –פלשתי ויאמר ה (י)
  .הם פחדו מאוד מאוד -ויחתו ויראו  (יא)
 הצגה נוספת של דמותו של דוד. מה מקומה כאן? – דוד (יב)
 בניו של ישי עם שאול בקרב. (יג)
 שוב הסבר על מקומו של דוד במשפחה. (יד)
 מה קורה אם יש לשאול פתאום רוח רעה?  ? דוד מתמודד עם זה ועם העובדה שהוא נושא כליו איך - הולך ושב דוד (טו)
יום על ישראל, ואנחנו מצפים לשמוע נקודת מפנה. אנחנו מכירים כבר מיונה הנביא, ממשה רבינו,  40גולית עומד  -ארבעים יום  (טז)

 ולי מאוד בתנ"ך שמעיד על כך שישנו מהפך בדרך. הוא מספר סימב 40יום או שנה הם תקופה משמעותית.  40וכו' וכו' ש
 לחמים וכך וכך קליא לאחיו שבמחנה ישראל )בעמק האלה(.  10ישי פונה לדוד ואומר לו לקחת  -נא קח  (יז)
כנראה שמדובר בכך שהאחים לוקחים אוכל בהקפה ולכן הוא ישלם את חובתם. ערובתם = ערבון =  -ואת ערובתם תיקח   (יח)

 תמורת אוכל.
 אנחנו כבר יודעים ששאול שם! מה הפסוק הזה נותן לנו?  –והמה ושאול  (יט)
 דוד מזדרז לקיים את מצוות אביו. כמו אברהם שמשכים לקיים את צו האל.  – וישכם (כ)
 תיאור מצבם של ישראל ופלשתים. –ותערך  (כא)
 נטש, מפוזרים. –ויטש  (כב)
 .דוד שומע את גולית -כדברים האלה  (כג)
 ם ישראל בורח ונס ומתחבא מגולית.ל עאת כל הלוחמים וכ דוד רואה –וינסו  (כד)
, של שלושה פרסים, לא עבור מי שילחם בגולית. המצב הזה בא כרוז ומודיע על שלושה פרסים=כרוז.  –ויאמר איש ישראל  (כה)

 מוכר לנו בשום מקום אחר ונראה כי שאול במצב חלש מאוד ואפילו נואש. 
ומבזה את גולית. קורא לו ערל, לז, וכו'. לא  –ה מבזים את צבא ישראל דוד מקשיב לגולית, ומיד שואל איך זה הגיוני שככ -לז  (כו)

 כתוב לנו שכנענים הם נימולים, אבל על הפלשתים אכן אפשר להגיד זאת! הם באו מאירופה, ומעולם לא מלו את עצמם. 
 מסבירים לדוד את הפחד ואת הפרסים. –ויאמר לו העם  (כז)
אליאב מנסה להגיד לדוד צים את דוד! בכל מקרה, דוד מנפנף את אליאב . תפקיד הספרותי של אליאב הוא להעה -אליאב  (כח)

 שהוא נלחם בגולית רק לשם הלחימה.
 דוד מתגונן באומרו שמדובר באיום ממשי. –הלא דבר הוא  (כט)
 דברי דוד מתקבלים ע"י העם. –הראשון  (ל)
 דברי דוד מגיעים לשאול שמקבל אותם ומחזק אותו.  –לפני שאול  (לא)
 מדבר על עצמו.דוד  –עבדך ילך  (לב)
מורגש ניגוד בפסוק בין המצב של גולית ודוד. דוד הוא רק נער, ואילו גולית איש מלחמה  –נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו  (לג)

  כבר מאז שהוא נער.
 דוד מדבר. (לד)
 וממשיך. (לה)
 דוד מדמה את גולית לעוד חיה רעה, שצריך לרדוף ולהרוג.  – כאחד מהם (לו)
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", למרות ששאול לא ענה שום דבר. כנראה שהייתה תגובה פיסית, אך לא מילולית. אולי מחדשים את "ויאמר –ויאמר דוד  (לז)
 היתה שתיקה מתוחה. 

 שאול מאשר לדוד לצאת לקרב מול גולית, ומברך אותו.  –לך ויהוה יהיה עימך 

דוד מצליח לשכנע את שאול. דוד כעת נתבונן בתוכן של השיחה שלהם. קודם כל נוכל לשים לב ששאול בהתחלה מתנגד, שותק, ואז מסכים. 
 מספר לשאול על כך שאחד האריות לקח לו את אחד הכבשים, והוא רץ אחרי האריה עד שהוא הרג אותו. כאן שאול שותק.

 זה ממש חילול השם! גולית הוא עוד חיה, גם אותה אני אביס. את זה שאול שומע ומאשר לו לצאת לקרב. –דוד אומר לשאול 

 כלים. הוא רוצה שדוד ייצג אותו. יר לדוד את מדיו , כי הוא רוצה לספק לושאול מעב - וילבש (לח)
 דוד אומר לשאול שהוא לא יכול ללבוש אותם , הוא לא מנוסה בכלים הללו וקשה לו איתם.  - לא אוכל ללכת באלה (לט)
תחמושת הוא שיש לו יורד לנחל, לוקח חמישה אבנים ומשתמש בהם כנראה בתור נשק. היתרון של דוד בכך שהוא ויתר על ה (מ)

 את היכולת לזוז יותר מהר ולנוע, להבדיל מגולית שכל כך מאובזר שבקושי הוא יכול לזוז. 
 לא רוגטקה. הוא חתיכת בד עם שתי חוטים שמסובבים , ומנצלים את מהירות הסיבוב לזו של האבן שתעוף.  –קלע 

 לא קוראים לגולית בשמו. – הפלשתי (מא)
 על כך שבא הדוגמן של ישראל להילחם באיש החזק ביותר של פלישתים.גולית לועג לדוד  – ויבזהו (מב)
 .כלב היא חיה בזויה מאוד במקרא"למה אתה מזלזל בי? למה באת עם מקלות?"  -הכלב אנוכי?  (מג)
  איום מצידו של גולית כלפי דוד כמובן. –ואתנה את בשרך  (מד)
 מגולית שמבחינתו כל כוחו בידיו. דוד מייחס את כוחו לה', להבדיל – ואנכי בא אליך בשם יהוה צבאות(מה)
 איום מצידו של דוד, אך בשם יהוה, ולא בשם עצמו.  –היום הזה יסגרך יהוה בידי  (מו)
 דוד מתעסק המון בה', והמטרה שלו בלחימה היא לא לנצח, אלא להנציח את שם ה'.  –כי ליהוה המלחמה  (מז)
ת הולך באיזי ומגיע ממש לאט לאט  לכיוון דוד , ואילו דוד רץ גולי גולית מתעצבן. קם, ומתחיל לצעוד לכוון דוד. –וילך ויקרב (מח)

 וממהר כלפיו.
 האבן שקעה לתוך המצח של גולית בגלל התאוצה הגדולה שלה.  –ותטבע  (מט)
 את גודל הכח והתמיכה שיש לדוד מיהוה.  אנחנו כבר יודעים את זה. כנראה שחוזרים על זה כדי להדגיש –וחרב אין ביד דוד  (נ)
בסופו של דבר , דוד הורג את גולית בעזרת חרבו של גולית. מה זה אומר לנו שגולית השאיר את חרבו עליו?  -ו ויקח את חרב  (נא)

 ראה שהוא לא פחד בכלל בכלל מדוד.כנ
לפני שנתיים בערך מצאו עיר מקראית ליד בית שמש שיש לה שתי שערים, שעריים. כתוב שהפלשתים ברחו לשעריים,  - שעריים (נב)

 .ה לעיר שיש לה שתי שעריםאז אולי זה הי
 בוזזים את אשר הפלשתים השאירו במחנותיהם לאחר הבריחה. )ע"פ בר אפרת( – וישוסו (נג)
 כבוד רב. –ויקח דוד את ראש הפלשתי  (נד)
 האם שאול לא מכיר את דוד?! הרי הוא נושא כליו! כנראה שהוא מבקש יותר פרטים על עברו ומשפחתו.  – מי זה הנער?  (נה)
 ווה על אבנר לברר מי הוא אביו של דוד. שאול מצ – שאל אתה (נו)
אבנר לא ממלא לחלוטין את צו שאול, אלא פשוט מביא את דוד אליו. לא ברור אם זה הידור הצו או  –ויבאהו לפני שאול  (נז)

 עבירה עליו. 
 והשם המלא. דוד עונה לשאלה של שאול עניינית. הוא שאל מי אביו, והוא נתן לו את הכתובת  –דוד בן עבדך ישי בית הלחמי  (נח)

 הרחבה:

הסצנה הזאת היא קצת מוזרה. זה נראה ששואל לא מכיר את דוד. שאול שואל את אבנר "מי זה הנער הזה?" הדבר הזה מוזר כי דוד הוא 
"חי נפשך המלך אם ידעתי?" איך אבנר לא יודע את נשא כליו של המלך? השאלה  -נשא כליו. מה קורה פה? והתגובה של אבנר יותר מוזרה

 יה. יזו מתעצמת כמסתכלים במבט כולל על כל הקושיות שלא מסתדרות אחד עם השנה

: הפסוק הזה בעייתי כי הוא סותר את התיאור בפרק הקודם שדוד מתואר כנער רואה צאן וחסר חשיבות. גם פרק ט"ז פסוק י"ח .1
פלשתי. מול התיאורים האלה של תחילת התיאור הזה מתעצם בפסוק י"ב. ובפרק י"ז פסוק מ"ב המראה של דוד הוא נער בעיניי ה

 פרק ט"ז שמראים את דוד שהוא איש מלחמה וגיבור חיל וזה לא תואם את התיאור של גולית
אלו מציגים את דוד בפעם הראשונה, יש כאן הצגה מחודשת של הדמות. הבעיה  : קושיה ראשונה זה נראה כיפרק י"ז פסוק י"ב .2

א נשא כליו של המלך איך המלך נותן לו להיות שבוע אצל אביו ושבוע אצלו? איך שאול הבאה היא פסוק ט"ו קושיה שניה אם הו
 נותן לו לעזוב? 

 שאלת יחסו המעליב של אליאב לדוד בשדה הקרב. איך מסבירים את היחס של אליאב לדודפרק י"ז פסוק כ"ח : .3
שאול יודע מי זה דוד כי אין שום לשון של היכרות דוד נכנס לשאול ומציע את עצמו להיות הלוחם ולא נראה ש -פרק י"ז פסוק ל"א .4

 בניהם. מה שמעצים את הטענה הזאת היא פסוק נ"ה הוא שואל מי זה הנער הזה?

רבים מהפרשנים אומרים שיש קנאה ביחסו של אליאב לדוד ולכן הוא מזלזל בו. ישנם שלושה כיוונים לפתרונות שעלו מן הפרשנים והמחקר. 
 ואנסים. ינ כיוון זה שיש בו הרבה

בים מן הפרשנים המסורתיים שטוענים שאין סתירה באמת בין הפרטים בסיפור. למשל שהלכו בו בגמרא ור -פתרון הרמוניסטי .1
שאול לא שואל מי זה אלא בן מי זה כלומר, לפי חז"ל שאול יודע טוב מאוד מי זה דוד אבל הוא לא יודע מי זה  -פרק י"ז פסוק נ"ה

ול מעמדו של דוד בייחוסו המשפחתי. ולכן אבנר שואל את דוד את שם אביו ולכן השאלה כאן זה לא מי אבא שלו. מטריד את שא
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זה דוד אלא מי האבא של דוד. כיוון אחר זה פרשנים מסורתיים נוספים שאומרים שזה רוח רעה, כלומר למה שאול לא זוכר את 
ל כי לא רצה לבייש אותו. איך נסביר את הסתירה בין התיאורים דוד כי הוא נמצא ברוח רעה כי הוא בדיכאון ואבנר הלך עם שאו

של דוד? רועה צאן יכול להיות גם איש מלחמה ויכול להיות שמבחינה פיזית הוא היה בריא בשביל להיות לוחם. הסתירה השלישית 
 ניסה למצוא אקשן.  שאליאב מזלזל בו בטענה שהוא מנסה למצוא אקשן ולראות קרבות אז לפי הגישה ההרמונית דוד באמת

"י אנשים רבים ובזמנים שונים מתוך מסורות ותפיסות עולם שונות. הנחת ה עבגישה שטוענת שהתנ"ך נכת -ביקורת המקרא .2
העבודה שלי שהסיפור צריך להסתדר לא נכונה. יש מסורות שונות איך דוד הגיע לבית שאול. מסורת אחד )מסורת המנגן( מספרת 

יה )מסורת הלוחם( מספרת שדוד הגיע לשאול אחרי ינגן אחרי ששואל לא היה במצב רוח טוב. מסורת השנשדוד הגע לשאול בתור מ
המלחמה של דוד וגולית. ולכן שאול בפסוק נ"ה באמת לא יודע מי זה שאול כי הסיפור של דוד המנגן היא מסורת אחרת. אין קשר 

 ישנם שני קושיות בגישה הזו. שניהן בתנ"ך.בין המסורות שוט העורך חשב ששני המסורות קדושות ושם את 

 הפסוק הזה מניח שהם מכירים כי באמצע סיפור גולית יש הנחה שדוד ושאול מכירים  -קושיה ראשונה פרק י"ז פסוק ט"ו
 כבר ומה תהיה הטענה של ביקורת המקרא? שזהו תוספת שהעורך שם שבכל אופן הסיפורים יסתדרו. 

 יה וזה עוד סימן ניהפסוק הזה מתאר את דוד כלוחם שאמורה להיות במסורת הש  -קושיה שניה פרק ט"ז פסוק י"ח
 שהעורך מחבר בין שני המסורות

גישה זו טוענת שצריך להחליף את סדר הסיפורים. כלומר, כרונולוגית פרק י"ז קורה לפני פרק ט"ז. אין מוקדם  -מודרני -ספרותי .2
 רונולוגיה אבל עדיין צריך להסביר את ההחלפה בין הסיפורים. או מאוחר בתורה ולכן מותר בתורה לשנות את הכ
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 פרק י"ח:
; ַוִיָקֵחהּו ָשאּול, ַביֹום ַההּוא )ב( ָשאּול, ְוֶנֶפש ְיהֹוָנָתן, ִנְקְשָרה ְבֶנֶפש ָדִוד; ויאהבו )ַוֶיֱאָהֵבהּו( ְיהֹוָנָתן, ְכַנְפשֹו-ַוְיִהי, ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר ֶאל )א(

ֹּא ְנָתנֹו, ָלשּוב ֵבית ָאִביו ַהְמִעיל ֲאֶשר ָעָליו, ַוִיְתֵנהּו, -ַוִיְתַפֵשט ְיהֹוָנָתן, ֶאת )ד( ַוִיְכרֹּת ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד, ְבִרית, ְבַאֲהָבתֹו אֹּתֹו, ְכַנְפשֹו )ג( ְול
 ּול, ַעל ַאְנֵשי ַהִמְלָחָמה;ַוֵיֵצא ָדִוד ְבכֹּל ֲאֶשר ִיְשָלֶחנּו ָשאּול, ַיְשִכיל, ַוְיִשֵמהּו ָשא ה() ֲחגֹּרֹו-ַקְשתֹו ְוַעד-ַחְרבֹו ְוַעד-ְלָדִוד; ּוַמָדיו, ְוַעד

ָעֵרי ִיְשָרֵאל -ֵתֶצאָנה ַהָנִשים ִמָכלַהְפִלְשִתי, וַ -ַוְיִהי ְבבֹוָאם, ְבשּוב ָדִוד ֵמַהכֹות ֶאת )ו(}פ{  ָהָעם, ְוַגם, ְבֵעיֵני ַעְבֵדי ָשאּול.-ַוִייַטב, ְבֵעיֵני ָכל
ֹּאַמְרןָ: )ז( ְבֻתִפים ְבִשְמָחה, ּוְבָשִלִשים--לשור )ָלִשיר( ְוַהְמחֹּלֹות, ִלְקַראת ָשאּול ַהֶמֶלְך ִהָכה ָשאּול   ַוַתֲעֶניָנה ַהָנִשים ַהְמַשֲחקֹות, ַות

ָתיו ֹּאֶמר ָנְתנּו ְלָדִוד ְרָבבֹות, ְוִלי ָנְתנּו ָהֲאָלִפים; וְ וַ  )ח( ַבֲאָלָפו, ְוָדִוד ְבִרְבבֹּ עֹוד לֹו, ַאְך ִיַחר ְלָשאּול ְמאֹּד, ַוֵיַרע ְבֵעיָניו ַהָדָבר ַהֶזה, ַוי
ָשאּול ַוִיְתַנֵבא -ַוִתְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים ָרָעה ֶאל ַוְיִהי ִמָמֳחָרת,)י(  }ס{  ָדִוד, ֵמַהיֹום ַההּוא, ָוָהְלָאה.-ַוְיִהי ָשאּול, עון )עֹוֵין( ֶאת )ט( ַהְמלּוָכה

ֹּאֶמר, ַאֶכה ְבָדִוד ּוַבִקיר; ַוִיסֹּב ָדִוד -ַוָיֶטל ָשאּול, ֶאת )יא( ָשאּול-ַהַבִית, ְוָדִוד ְמַנֵגן ְבָידֹו, ְכיֹום ְביֹום; ְוַהֲחִנית, ְבַיד-ְבתֹוְך ַהֲחִנית, ַוי
ָאֶלף; ַוֵיֵצא -ַוְיִסֵרהּו ָשאּול ֵמִעמֹו, ַוְיִשֵמהּו לֹו ַשר )יג( ָהָיה ְיהָוה ִעמֹו, ּוֵמִעם ָשאּול ָסר-ִכי  ַוִיָרא ָשאּול, ִמִלְפֵני ָדִוד: )יב( ִיםִמָפָניו, ַפֲעמָ 

ֹּא, ִלְפֵני ָהָעם. -ְוָכל )טז( הּוא ַמְשִכיל ְמאֹּד; ַוָיָגר, ִמָפָניו-ַוַיְרא ָשאּול, ֲאֶשר )טו( ֹוְדָרָכו, ַמְשִכיל; ַויהָוה, ִעמ-ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל)יד(  }ס{  ַוָיב
ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל )יז( }פ{  הּוא יֹוֵצא ָוָבא, ִלְפֵניֶהם.-ִכי  ָדִוד:-ִיְשָרֵאל ִויהּוָדה, אֵֹּהב ֶאת ְלָך -ָדִוד, ִהֵנה ִבִתי ַהְגדֹוָלה ֵמַרב אָֹּתה ֶאֶתן-ַוי

ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )יח( }ס{  ְפִלְשִתים.-בֹו, ַיד-ְתִהי ָיִדי בֹו, ּוְתִהי-ַחִיל, ְוִהָלֵחם ִמְלֲחמֹות ְיהָוה; ְוָשאּול ָאַמר, ַאל-ִלי ְלֶבן-ַאְך ֱהֵיה--ִאָשהלְ  -ַוי
ִכי ּוִמי ַחַיי, ִמְשַפַחת ָאִבי, ְבִיְשָרֵאל ְלָדִוד; ְוִהיא ִנְתָנה --ָשאּול-ֵמַרב ַבת-ַוְיִהי, ְבֵעת ֵתת ֶאת )יט( ן, ַלֶמֶלְךֶאְהֶיה ָחָת -ִכי--ָשאּול, ִמי ָאנֹּ

ֹּאֶמר ָשאּול ֶאְתנֶ  )כא( ָדִוד; ַוַיִגדּו ְלָשאּול, ַוִיַשר ַהָדָבר ְבֵעיָניו-ָשאּול, ֶאת-ַוֶתֱאַהב ִמיַכל ַבת )כ( ְלַעְדִריֵאל ַהְמחָֹּלִתי, ְלִאָשה ָנה לֹו, ַוי
ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל-בֹו, ַיד-לֹו ְלמֹוֵקש, ּוְתִהי-ּוְתִהי ָדִוד -ֲעָבָדו, ַדְברּו ֶאל-ַוְיַצו ָשאּול ֶאת )כב( ָדִוד, ִבְשַתִים ִתְתַחֵתן ִבי ַהיֹום-ְפִלְשִתים; ַוי

ַהְדָבִרים, ָהֵאֶלה; -ַוְיַדְברּו ַעְבֵדי ָשאּול, ְבָאְזֵני ָדִוד, ֶאת )כג( ּוָך; ְוַעָתה, ִהְתַחֵתן ַבֶמֶלְךֲעָבָדיו ֲאֵהב-ַבָלט ֵלאמֹּר, ִהֵנה ָחֵפץ ְבָך ַהֶמֶלְך, ְוָכל
ִכי, ִאיש ֹּאֶמר ָדִוד, ַהְנַקָלה ְבֵעיֵניֶכם ִהְתַחֵתן ַבֶמֶלְך, ְוָאנֹּ  ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה, ִדֶבר ָדִוד  מֹּר:ֵלא--ַוַיִגדּו ַעְבֵדי ָשאּול, לֹו )כד( ָרש ְוִנְקֶלה-ַוי

ֹּאֶמר ָשאּול כֹּה )כה( ֹּאְמרּו ְלָדִוד, ֵאין-ַוי ְיֵבי ַהֶמֶלְך; ְוָשאּול ָחַשב, ְלַהִפיל -ת ֵחֶפץ ַלֶמֶלְך ְבמַֹּהר, ִכי ְבֵמָאה ָעְרלֹות ְפִלְשִתים, ְלִהָנֵקם ְבאֹּ
ֹּא ָמְלאּו, ַהָיִמים-ַוַיִגדּו ֲעָבָדיו ְלָדִוד, ֶאת )כו( ְפִלְשִתים-ָדִוד ְבַיד-ֶאת  ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ַוִיַשר ַהָדָבר ְבֵעיֵני ָדִוד, ְלִהְתַחֵתן ַבֶמֶלְך; ְול

לֹו -ֹלֵתיֶהם, ַוְיַמְלאּום ַלֶמֶלְך ְלִהְתַחֵתן ַבֶמֶלְך; ַוִיֶתןָעְר -ַוָיָקם ָדִוד ַוֵיֶלְך הּוא ַוֲאָנָשיו, ַוַיְך ַבְפִלְשִתים ָמאַתִים ִאיש, ַוָיֵבא ָדִוד ֶאת )כז(
ֹּא  )כט( ָשאּול, ֲאֵהַבְתהּו-ָדִוד; ּוִמיַכל ַבת-ַוַיְרא ָשאּול ַוֵיַדע, ִכי ְיהָוה ִעם)כח(  }ס{  ִמיַכל ִבתֹו, ְלִאָשה.-ָשאּול ֶאת ֹּאֶסף ָשאּול, ֵלר ַוי
ֵיב ֶאתעֹו--ִמְפֵני ָדִוד ַוֵיְצאּו, ָשֵרי ְפִלְשִתים; ַוְיִהי ִמֵדי ֵצאָתם, ָשַכל ָדִוד ִמכֹּל ַעְבֵדי ָשאּול,  )ל( }פ{  ַהָיִמים.-ָדִוד, ָכל-ד; ַוְיִהי ָשאּול אֹּ

 }ס{  ַוִייַקר ְשמֹו, ְמאֹּד.

 פירוש ע"פ פסוקים:
לא כתוב שדוד אוהב את יונתן. הפסוק מדגיש שיונתן אוהב את דוד יונתן מאוד אוהב את דוד ו - בנפש דודנפש יהונתן נקשרה  (א)

יונתן מעביר את בגדיו לדוד. בגד מסמל מעמד ולכן זה מאוד דרמטי שיונתן נותן את בגדיו. יונתן נותן לו  -שלוש פעמים. פסוק ד'
תן ודוד כורתים ברית ויש בו הקשר למה זה חשוב לפרט? כי זה מעצים את הנתינה של יונתן לדוד. יונ -מעיל ובגדי צבא וחגור

 פוליטי בנוסף לקשר חברי.

 "שאול "ויהי ככלותו לדבר אל

 נקשרה בנפש דוד ויאהבהו כנפשו" הונתן"ונפש י

 ביום ההוא ולא נתן לו לשוב לבית אביו" שאול"ויקחהו  (ב)
 ודוד ברית" הונתן"ויכרות י (ג)
 חסרת גבול. מוסר לדוד את בגדיו, זהו אקט של התמסרות יהונתן - ויתפשט (ד)
 "שאולשלחנו י"ויצא דוד בכל אשר  (ה)
יש פה מבנה מסורג בין יהונתן ושאול. שאול מסתכל אל דוד כאיום או כמישהו שאפשר להשתמש בו. האמירות של שאול מאוד  -

 טכניות ואילו האמירות של יהונתן נוגעות רק באהבה לדוד. 
אות לכוון החיילים והלוחמים אם היה מדובר בנצחון. זו היתה במלחמות בימי קדם הנשים היו בבית, ויוצ – ותצאנה הנשים (ו)

 חגיגה של ממש. 
 יכה "רק" באלפים, ודוד ברבבותיו.שאול נעלב מאוד מהעובדה שהנשים אומרות ששאול ה -שאול היכה באלפיו ודוד ברבבותיו  (ז)
 ר , ואני אלך הביתה.את המלוכה כבהוא אומר שנתנו לדוד יותר ממנו, וזועם באומרו תנו לו  -ויחר לשאול  (ח)
 שאול נהיה עוין מאוד כלפי דוד. בגלל המעשה הזה  –עוין את דוד מהיום ההוא והלאה  (ט)

 . שירה בתנ"ך לא עבדה על חרוזים, אלא עם תקבולת. (-)בערך, +  התנ"ך הוא שליש סיפורים, שליש שירה, שליש נאומים

 דוגמה: שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך. 

שם )חוקר( מציע בסיפורנו כי שאול בכלל בכלל לא מבין את הנעשה בסצנה זו. טענה זו מראה לנו כי שאול היה טרוד מאוד. אולי גם יוסי ל
 עצבני. הוא חיפש על מה להיתלות. נעברו כעת לפסוק י':

 ה את שאול, והוא משתגע )=מתנבא(.רוח ה' רעה פלח - רוח יהוה רעה (י)
 .ו פעמיים את החנית , ודוד מצליח לברוח בשתי הפעמיםהוא מנסה לזרוק עלי -פעמיים  (יא)
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קושי כרונולוגי: שאול קודם זורק ורק אז מחליט שזה כדי לפגוע בדוד. זה נועד כדי להראות לנו שזה אימפולסיבי, הוא השתגע. אין לו 
 מטרה של ממש לפגוע בדוד.

 ולא איתו. מעורר את פחדו של שאול מאוד , הוא רואה כי ה' עם דוד זה  –וירא  (יב)
 שאול מחליט מהר מאוד להעביר את דוד לראש גדוד במקום להיות כ"כ קרוב אליו. - ויסרהו (יג)
 שוב דגש על כך שה' עם דוד. –לכל דרכו משכיל ויהוה עימו  (יד)
ול במטרה שהוא ייפ אנחנו חייבים להניח ש"ויגר" זה יותר חזק , דרמטי, מ"וירא". הוא מחליט לשים את דוד בשדה הקרב, -ויגר  (טו)

 באחת המלחמות.
 לא מפתיע. הוא הולך וחוזר בניהם, או בעברית שלנו : יורד אל האם. –כל ישראל ויהודה אוהבים את דוד  (טז)
 .תן לו את ביתו. מציע לו את מירבהוא נו -הנה בתי הגדולה (יז)
 דוד עונה שאין הוא ראוי לקבל את ביתו של המלך! -מי אנוכי  (יח)
דבר מתחתנת עם עדריאל המחלתי. החוקרים חולקים איך הדבר קרה, כשאפשר לומר מירב בסופו של  -והיא ניתנה לעדריאל  (יט)

יה היא שהוא משקר לו, מרמה אותו, כמו לבן ליעקב עם רחל יששאול העביר אותה לעדריאל מיד כי דוד סירב. והאופציה השנ
 ולאה. 

ן זוגה. שאול אומר לעצמו, אולי זה ידרבן מדובר בפעם היחידה בתנך שבה אישה אוהבת את ב . מיכל אוהבת את דוד - ותאהבה (כ)
 את דוד להסכים להתחתן עימה.

 שאול מקבל את טענתה, ומזמן את דוד שוב. –וישר בעיניו  (כא)
 לא ברור אם שאול במצב רוח טוב או מרמה את דוד. –הנה חפץ המלך בך  (כב)
 דוד מסרב מאותה סיבה. -ואנושי איש רש ונקלה  (כג)
 העברת המידע לשאול. (כד)
שאול עונה לו ואומר שהוא לא צריך מוהר. בימי קדם היו קונים את האישה מידי אביה ע"י תשלום, אבל  -במהר אין חפץ למלך  (כה)

 משלמים לאישה, לא לאבא שלה. –חז"ל שינו את זה לכתובה 
 עורלות.  100במקום מוהר, הוא מבקש מדוד  –מאה עורלות 

 א את מבוקש המלך. את ההצעה הזו דוד מקבל, ויוצא למל –וישר הדבר בעיני דוד  (כו)
ולא כמו ששאול ביקש? כי הוא מביא לו כפול  200. למה כתוב 200עורלות, ודוד הביא לו  100נשים לב ששאול ביקש –מאתיים  (כז)

 מכמה שהוא מבקש, הרבה יותר. 
 שאול מבין, שיהוה עם דוד, ושאין לו סיכוי: הוא לא יצליח להפיל אותו מההצלחות שלו. –וירא שאול  (כח)
 מתוך פחד.  שאול נהיה אויב של דוד - אויב את דוד ויהי שאול (כט)
 שמו דל דוד הולך לפניו. –וייקר שמו  (ל)
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 פרק י"ט:
ָדִוד ֵלאמֹּר, ַוַיֵגד ְיהֹוָנָתן לְ  )ב( ָשאּול, ָחֵפץ ְבָדִוד, ְמאֹּד-ָדִוד; ִויהֹוָנָתן, ֶבן-ֲעָבָדיו, ְלָהִמית, ֶאת-ָכל-יֹוָנָתן ְבנֹו ְוֶאל-ַוְיַדֵבר ָשאּול, ֶאל )א(

ָאִבי, ַבָשֶדה ֲאֶשר ַאָתה ָשם, -ַוֲאִני ֵאֵצא ְוָעַמְדִתי ְלַיד )ג( ָנא ַבבֶֹּקר, ְוָיַשְבָת ַבֵסֶתר ְוַנְחֵבאָת -ְמַבֵקש ָשאּול ָאִבי ַלֲהִמיֶתָך; ְוַעָתה ִהָשֶמר
ֹּאֶמר ֵאָליו ַאל-ַוְיַדֵבר ְיהֹוָנָתן ְבָדִוד טֹוב, ֶאל )ד( }ס{  י ָלְך.ָאִבי; ְוָרִאיִתי ָמה, ְוִהַגְדִת -ַוֲאִני, ֲאַדֵבר ְבָך ֶאל ֶיֱחָטא ַהֶמֶלְך -ָשאּול ָאִביו; ַוי

-ַיַעש ְיהָוה ְתשּוָעה ְגדֹוָלה ְלָכלַהְפִלְשִתי, וַ -ַנְפשֹו ְבַכפֹו ַוַיְך ֶאת-ַוָיֶשם ֶאת )ה( ְלָך ְמאֹּד-ְבַעְבדֹו ְבָדִוד, ִכי לֹוא ָחָטא ָלְך, ְוִכי ַמֲעָשיו, טֹוב
-ְיהָוה ִאם-ַוִיְשַמע ָשאּול, ְבקֹול ְיהֹוָנָתן; ַוִיָשַבע ָשאּול, ַחי )ו( ָדִוד ִחָנם-ָרִאיָת, ַוִתְשָמח; ְוָלָמה ֶתֱחָטא ְבָדם ָנִקי, ְלָהִמית ֶאת--ִיְשָרֵאל

ָשאּול, ַוְיִהי ְלָפָניו ְכֶאְתמֹול -ָדִוד ֶאל-ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה; ַוָיֵבא ְיהֹוָנָתן ֶאת-לֹו ְיהֹוָנָתן, ֵאת ָכל-ד, ַוַיֶגדַוִיְקָרא ְיהֹוָנָתן, ְלָדוִ  )ז( יּוָמת
ַוְתִהי רּוַח ְיהָוה ָרָעה,  )ט( דֹוָלה, ַוָינֻסּו, ִמָפָניוַותֹוֶסף ַהִמְלָחָמה, ִלְהיֹות; ַוֵיֵצא ָדִוד ַוִיָלֶחם ַבְפִלְשִתים, ַוַיְך ָבֶהם ַמָכה גְ  )ח(}ס{  ִשְלשֹום.

-ַוְיַבֵקש ָשאּול ְלַהכֹות ַבֲחִנית, ְבָדִוד ּוַבִקיר, ַוִיְפַטר ִמְפֵני ָשאּול, ַוַיְך ֶאת )י( ָשאּול, ְוהּוא ְבֵביתֹו יֵֹּשב, ַוֲחִניתֹו ְבָידֹו; ְוָדִוד, ְמַנֵגן ְבָיד-ֶאל
ֵבית ָדִוד, ְלָשְמרֹו, ְוַלֲהִמיתֹו, ַבבֶֹּקר; ַוַתֵגד ְלָדִוד, ִמיַכל -ַוִיְשַלח ָשאּול ַמְלָאִכים ֶאל )יא(}פ{  ִנית ַבִקיר; ְוָדִוד ָנס ַוִיָמֵלט, ַבַלְיָלה הּוא.ַהחֲ 

 ָדִוד, ְבַעד ַהַחלֹון; ַוֵיֶלְך ַוִיְבַרח, ַוִיָמֵלט-ַותֶֹּרד ִמיַכל ֶאת )יב( ה מּוָמתַנְפְשָך ַהַלְיָלה, ָמָחר ַאָת -ֵאיְנָך ְמַמֵלט ֶאת-ִאְשתֹו ֵלאמֹּר, ִאם
ְלָאִכים, ַוִיְשַלח ָשאּול מַ  )יד(}ס{  ַהִמָטה, ְוֵאת ְכִביר ָהִעִזים, ָשָמה ְמַרֲאשָֹּתיו; ַוְתַכס, ַבָבֶגד.-ַהְתָרִפים, ַוָתֶשם ֶאל-ַוִתַקח ִמיַכל ֶאת )יג(

ֶלה הּוא.-ָלַקַחת ֶאת  ַהֲעלּו אֹּתֹו ַבִמָטה ֵאַלי, ַלֲהִמתֹו  ָדִוד ֵלאמֹּר:-ַהַמְלָאִכים, ִלְראֹות ֶאת-ַוִיְשַלח ָשאּול ֶאת )טו( }ס{  ָדִוד; ַותֹּאֶמר, חֹּ
ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל )יז( }ס{  ים, ְמַרֲאשָֹּתיו.ַהִמָטה; ּוְכִביר ָהִעזִ -ַוָיבֹּאּו, ַהַמְלָאִכים, ְוִהֵנה ַהְתָרִפים, ֶאל )טז( ִמיַכל, ָלָמה ָכָכה ִרִמיִתִני, -ַוי

ֹּאֶמר ִמיַכל ֶאל-ַוְתַשְלִחי ֶאת ְיִבי, ַוִיָמֵלט; ַות ֹּא ֶאל )יח( ָאַמר ֵאַלי ַשְלִחִני ָלָמה ֲאִמיֵתְך-ָשאּול, הּוא-אֹּ ֵאל ְשמּו-ְוָדִוד ָבַרח ַוִיָמֵלט, ַוָיב
ִהֵנה ָדִוד, בנוית   ַויַֻגד ְלָשאּול, ֵלאמֹּר:)יט(  לֹו ָשאּול; ַוֵיֶלְך הּוא ּוְשמּוֵאל, ַוֵיְשבּו בנוית )ְבָניֹות(-ֲאֶשר ָעָשה-לֹו, ֵאת ָכל-ָהָרָמָתה, ַוַיֶגד
-ַלֲהַקת ַהְנִביִאים ִנְבִאים, ּוְשמּוֵאל עֵֹּמד ִנָצב ֲעֵליֶהם; ַוְתִהי ַעל-ַוַיְרא ֶאתָדִוד, -ַוִיְשַלח ָשאּול ַמְלָאִכים, ָלַקַחת ֶאת )כ( )ְבָניֹות( ָבָרָמה

יֶֹּסף ָשאּול, וַ   }ס{  ֵהָמה;-ַוַיִגדּו ְלָשאּול, ַוִיְשַלח ַמְלָאִכים ֲאֵחִרים, ַוִיְתַנְבאּו, ַגם )כא( ֵהָמה-ַמְלֲאֵכי ָשאּול, רּוַח ֱאֹלִהים, ַוִיְתַנְבאּו, ַגם
ֹּא ַעד-ַוֵיֶלְך ַגם )כב( ֵהָמה-ַוִיְשַלח ַמְלָאִכים ְשִלִשים, ַוִיְתַנְבאּו, ַגם ֹּאֶמר, ֵאיפֹּה ְשמּוֵאל -הּוא ָהָרָמָתה, ַוָיב בֹור ַהָגדֹול ֲאֶשר ַבֶשכּו, ַוִיְשַאל ַוי

ֹּאֶמר, ִהֵנה בנוית )ְבָניֹות( ָבָרמָ  הּוא רּוַח ֱאֹלִהים, ַוֵיֶלְך ָהלֹוְך ַוִיְתַנֵבא, -נוית )ָניֹות( ָבָרָמה; ַוְתִהי ָעָליו ַגם-ַוֵיֶלְך ָשם, ֶאל )כג( הְוָדִוד; ַוי
-ַהָלְיָלה; ַעל-ַהיֹום ַההּוא ְוָכל-רֹּם, ָכלהּוא ִלְפֵני ְשמּוֵאל, ַוִיפֹּל עָ -הּוא ְבָגָדיו, ַוִיְתַנֵבא ַגם-ַוִיְפַשט ַגם)כד(  בֹּאֹו, בנוית )ְבָניֹות( ָבָרָמה-ַעד

ֹּאְמרּו  }פ{  ֲהַגם ָשאּול, ַבְנִביִאם.--ֵכן, י

 פירוש ע"פ פסוקים: 
 

למה הכתוב מספר לנו ששאול פנה ליהונתן? כנראה שהוא חשב שאם יהונתן יבין את גודל הבעייתיות עם דוד הוא  – בנואל יונתן  (א)
 לו לשמור על כס המלכות במשפחתם ובכך הוא יהיה זה שיירש את המלוכה. יעזור לו מאחר ויהיה חשוב 

 יהונתן דואג לדוד )ראינו שנפשותיהן נקשרו( ועל כן מזהיר אותו מהסכנה; מאביו. –ויגד  (ב)
יהונתן אומר לדוד להסתתר בשדה, ושהוא יצא לדבר עם שאול בקרבתו של דוד ובהתאם דוד ידע איך  –בשדה אשר אתה שם  (ג)

 . להתנהל
 יהונתן פונה לאביו שאול בכבוד רב, ומנסה להסביר שאין סיבה לפגוע בדוד. –וכי מעשיו טוב לך  (ד)
 הרי שהוא הועיל לממלכה במלחמתו עם גולית. - ויך את הפלשתי (ה)

 דוד חף מפשע. מעולם לא הזיק לממלכה או לשאול. –בדם נקי 
 שאול נשבע בשם ה' שלא יהרוג את דוד. –חי יהוה אם יומת  (ו)
 דוד ושאול חזרו ליחסים לפני היחס המפלה מצד הנשים.  –מול שלשום כאת (ז)
 מלחמה נוספת, ודוד יוצא להילחם בפלשתים ועושה זאת בהצלחה רבה. –ויצא דוד  (ח)
בי"ח כתוב ששאול התנבא , הוא היה גם מדוכדך מאוד דומה לפרק קודם: דוד מנגן ושאול זורק עליו חנית. סצנה  –רוח יהוה רעה  (ט)

לא אימפולסיבי. בי"ח הוא  –וכבר לא מנובא / משוגע. בפרק י"ט, זה מחושב  –. בי"ט לעומת זאת הוא היה רק מדוכדך וגם משוגע
קודם זורק ואז אומר אולי אכה בדוד. הסיפור בי"ט הוא הרבה יותר חד, הוא הרבה יותר מסוכן. הכל כאן יותר מתוכנן, חריף, 

 ישיר. 
, ודוד כבר לא אומר שזה רק "מצב רוח רע" של שאול, אלא מבין שהוא עומד בפני בעיה. כנראה החנית פוגעת בקיר –ודוד נס ונמלט  (י)

 הדברים עם יהונתן עזרו לו לפתח אינטואיציה. 
שאול יוצא למסע בעקבות דוד. מחליט לשים שומרים על ביתו שיתפסו אותו אם יברח ויהרגו אותו. זה  –וישלח שאול מלאכים  (יא)

 הם. כבר לא סוד האיבה בינ
הכתוב מציין כאן שמיכל הוא "אישתו" של דוד, ולא ביתו של שאול. זה נועד כדי לשים על כך  מיכל מבריחה את דוד. –בעד החלון  (יב)

אן הכתוב מנסה לשים עוד דגש על כשאול.  –שהיא אישתו של דוד , תומכת בו, ולכאורה שוכחת שאביה הוא אויבו של דוד  –דגש 
היא מורידה את דוד מהחלון כאשר היא זו שמורידה אותו ממש. זה שוב להראות לנו שהיא  –ך כך שמיכל מובילה את התהלי

מובילה את דוד בתהליך.  התמונה הזו , של גבר שיורד על חבל מהחלון, מזכיר מאוד את התמונה ביהושע פרק ב', עם רחב והמרגלים. 
הן לא  –של אישה. בנוסף, שני הנשים מתחמנות את המלך  בשני הסיפורים, מדובר בגבר/ים שיורדים על חבל מהחלון בהובלה

 מתעמתות איתו! 
אבל בתוך המערכת הן  –התמונה הזו היא תמונה מאוד יפה של נשים, אסרטיביות חזקות, שלא יכולות לצאת נגד המערכת 

יא תתמוך במלך יריחו, אבל מחליטות, משנות. בשתי המקרים האלה הן מכריעות לפעול אחרת, רחב היא כנענית. וזה רק טבעי שה
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היא בוחרת לתמוך במרגלים כדי להגן על המשפחה שלה. אצל מיכל זה רק ברור שהיא תתמוך באביה, אבל גם כאן היא בוחרת 
 לתמוך בדוד כדי להגן על משפחתה. דוד הוא כל כך פסיבי כי כנראה הוא בהלם, נביט בפעלים הבאים ונראה זאת יותר בבירור. 

מיכל שמה תרפים וכביר עזים במיטתו של דוד. בתרגום השבעים, הי' והר' יתמזגו לד', וזה נהיה כבד עיזים. כבד,  -כביר העזים  (יג)
בתקופה ההיא, ציין דרך כלשהי לגלות עתידות. המילה תרפים גם כן מסמלת דרך כלשהי לגלות עתידות, ועושה רושם שמיכל 

דוד. זה מעצים את התמונה של מיכל שרוצה להציל את דוד, והיא חסרת בכוונה שמה את כל הדברים שלדעתה יועילו להגן על 
מכיוון שהיא לא יכולה לעמוד מול האבא כמו יהונתן להציב לו תנאים איך  -אונים. היא לא מוצאת דרך ישירה כמו זו של יהונתן

 להתנהג. 
 ומיכל אומרת שהוא חולה.שאול שולח עוד אנשים,  –מלאכים  (יד)
 לקחת את דוד מתוך ביתו. הוא מאבד את סבלנותו. עם השלישית, והוא מבקש שליחים בפ –מלאכים  (טו)
 השליחים מגלים את התרמית.  –והנה התרפים  (טז)
)הכתוב מדלג על כל התקרית שבין הגילוי שדוד לא במיטה להבאת מיכל לארמון, כי כנראה שמדובר בסיפור  - למה ככה רימיתני (יז)

מסוים, להבדיל מיונתן שממש מתעמת עם אביו. שאול לא עונה לה, כנראה כדי ליצור  שולי( מיכל מגיבה לשאול בתגובה של תירוץ
 תמונה של חוסר השלמה, של כך ששאול לא מקבל לחלוטין את מה שמיכל מוכרת לו. 

 הדימוי הזה, רק מעצים את הדימוי בין דוד לשאול ובין יעקב ללבן.

בשתי הסיפורים יש לנו את   הם.נייחסי  מתח בוחותן =  –רים יש לנו יחסי חתן בשתי הסיפווקל לראות ש נפתח את ספר בראשית פרק ל"א
החתן בורח מהחותן. וגם, התירוץ  גם יש אלמנט של החבאה / הסתרה של תרפים. הכלה )האחות הקטנה( שתומכת בבעלה ולא באביה. 

 ת מדובר בדרך נשים, ואחרת בחולה.פעם אח –להתחמקות מאביה היא קושי פיזי 

יט בפסוק כ"ד: אלוהים אומר ללבן בלילה, אל תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. כנראה שלבן רצה לעשות ליעקב טוב או רע, ולכן אלוהים נב
מזהיר אותו. בפסוק כ"ט ניתן לראות שלבן אומר שיש לו את הכוח להרע להם, אבל בגלל שאלוהים התערב ואמר לו לא לעשות אז הוא לא 

 עניין ההקבלות, שמיכל היא כרחל אימנו. במגילת רות ניתן לראות שלהיות כרחל זו ברכה. )רות, פרק ד', פסוק י"א(עושה. ניתן ללמוד מכל 

כאן מיכל מגנה על בעלה הרבה יותר מאשר רחל, היא נתפסת כדמות הרבה יותר פעלתנית מרחל במקבילה הזו. והצלע השלישית היוצאת 
את לבן וחזר לטיבו, כך דוד יעבור את שאול ויהיה בסדר. ההקבלה הזו מציגה לנו שוב שמדובר  כאן, היא דוד הוא כיעקב. כמו שיעקב עבר

 כ"ד.  –ט, פסוקים י"ח חזרה לשמואל א', פרק י" –שמצב שיש בו טובים ורעים ברורים. מכאן עוברים לסיפור ההצלה 

כנראה שדוד נמצא במצב של חוסר בת אחרת. דוד בורח אל שמואל, למרות היחסים הקרים בניהם אין לו כתו –שמואל הרמתה  (יח)
יצא מגידרו  ששמואלאונים כבד מאוד, מהארמון לבית, מהבית לשמואל, מחפש עזרה. כשהוא מגיע לשמואל, הכתוב לא מציין לנו 

 כשדוד מגיע לשם. 
 .דוד ושמואל הולכים לניות כדי להתחבא משאול - ניות (יט)
 ונבלעים גם שם. –אקסטטית גדולה  מסיבה –שונים מגיעים למתנבאים שולח אחריהם עוד ועוד שליחים. הרא -מלאכים  (כ)
 שולח עוד אנשים, ועוד אנשים, וכולם נבלעים במסיבה הזו.  -מלאכים אחרים  (כא)

 וגם הם מתנבאים. –מלאכים שלישים 
. שלוש פעמים שאול ממשיך להתעקש ומחליט ללכת בכבודו ובעצמו. יש כאן גם מספר מדורג, שלוש ועוד אחד -וילך גם הוא  (כב)

 שנשלחים שליחים, ובפעם הרביעית שאול הולך. שמים על זה דגש. 
 שאול בא כ"תכלס". מחפש ישירות את דוד, בלי להתבלבל יותר מדי. – ודוד איפה שמואל (כג)
 ולך , ומגיע גם לאיזור ההתנבאות.שאול ה -וילך הלוך ויתנבא  (כד)
ונופל. במובנים מסוימים אפשר לומר שהמצב שלו יותר גרוע מאלה שקדמו  הוא מסיר את בגדיו, רוקד ערום, -ויפשוט גם הוא בגדיו  (כה)

 נוסף. לא רק הוא הסיר את בגדיו. לו. כתוב לנו "גם הוא" פשט בגדיו, והנה קיבלנו נתון

בורח. הוא  בבושה לשאול. בגד זה כבוד האדם, ואדם חסר לבוש הוא אדם שצריך להתבייש. מיד אחרי המסיבה שאול נופל , ודוד בר כאןמדו
  שהוא לא יכול כל יום לארגן מסיבות אקסטטיות, ועל כן אין בכך הגנה תמידית, אלא חד פעמית.  –מבין ששמואל לא יכול להגן על דוד 

נשים לב לתמונה הבאה: שאול מגיע לפני שמואל עירום כולו, גם במשמעות בפועל הוא ערום בגלל המסיבה שבה הוא לקח חלק, וגם הוא 
כי אין הוא  –בחינה ספרותית כי הוא גם לא לבוש בבגדי מלכות. יש כאן רעיון ספרותי ששאול לא מופיע בפני שמואל בבגדי מלכות עירום מ

 !יכול לעשות זאת מולו. מבחינתו של שמואל, שאול כבר איננו מלך

אתה קשור לכאן? זאת שאלת תמיהה, היא מילת תמיהה. איך יכול להיות? לא הבנו איך  –הגם  –המילה כאן  - יםאהגם שאול בנבי
עם טון עדין. יש פרשנים שמציעים שנביאים היו משוגעים, מטורפים, והשאלה כאן היא מתריסה, הרבה יותר בוטה, כלפי המלך שאול! זה 

 לא מתאים , הגם שאול בנביאים?!

  )'לנביאים ומכבדים את אשר הם אומרים  אנחנו מתייחסים –אפיזודה: נביא הוא גם משוגע, אז מה? )לפתוח מלכים ב', פרק ט
 למרות שהם לבושים או לא לבושים, שמים פרטים פולחניים על עצמם, נכנסים לאקסטזות, וכו' וכו'. 

שמדובר בשתי  יגידוגם לציטוט הזה, של "הגם שאול בנביאים" ניתן לראות ביסוס בפרק ט' פסוק י"א. פרשני המקרא הדיאכרוניים , 
ואל א' עוד כמה מקרים כאלה. שתי מפגשים דומים של דוד עם שאול, שתי פעמים ששאול זורק חנית על דוד, והנה שתי מסורות. ראינו בשמ

מקרים ששואלים אם "הגם שאול בנביאים". החוקרים בגישה הספרותית טוענים שיש פה סיטואציה מקבילה, והיא בבחינת סגירת מעגל. 
 נשווה בין שני המקרים האלה:
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 הגם שאול בנביאים?! –פרק י"ט  ם שאול בנביאים?!הג –פרק י' 
כאן זה בהוראת שמואל הנביא. כאן יש 
מטרה, הכנת שאול למלוכה. שיחוש את 

 אלוהים קרוב אליו.

כאן זה נעשה במתח מול גזירת הנביא. 
הוא מפר את ההדחה שלו, את 

 הבחירה של הנביא בדוד. 

 
תמונה של השתלבות, ששאול ילך 

 א שמואל. למקום אחר לל

 שמואל נוכח בסצנה
 השפלתו -קריסת שאול 

נסחף. הוא בא להתנגד, אבל לא 
 מצליח. כישלון נוסף. 

 

כל התמונה בפרק י"ט היא הרבה יותר קשר מזו של פרק י'. יש פה יחס שלילי של המספר לאירוע. לפי הפירוש הזה, המשפט "הגם שאול 
פרק. בי"ט, זה נאמר בטון של השפלה ובוטה כלפיו של שאול. ובפרק י', שאול עדיין לא מכובד. בנביאים?!" צריך להיות מפורש אחרת בכל 

 לא מדובר כאן על השפלה, אלא על זרות מסוימת. אין כאן לא טוב ולא רע, אלא על הפתעה כלשהי. 

 תמונה, אבל הפעם היא אחרת, עם פער כלשהו.  יש לנו כאן סגירת מעגל כלשהי, בין עליית שאול )בי'( לבין נפילת שאול )י"ט(. מדובר באותה

 ששאול מנסה להרוג את דוד:  "איך"מובל תהליך מסוים ב

 שאול מבקש בגלוי שיהרגו את דוד .1
 זורק חנית בעצמו במכוון על דוד .2
 שולח שליחים לתפוס ולהמית את דוד .3
 שולח שליחים והולך בעצמו לתפוס את דוד המצוי אצל שמואל .4
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 פרק כ':
ֹּאֶמר ִלְפֵני ְיהֹוָנָתן, ֶמה ָעִשיִתי ֶמהַויִ  )א( ֹּא ַוי  ַנְפִשי-ִכי ְמַבֵקש, ֶאת--ַחָטאִתי ִלְפֵני ָאִביָך-ִני ּוֶמהֲעֹו-ְבַרח ָדִוד, מנוות )ִמָניֹות( ָבָרָמה; ַוָיב
ֹּא ָתמּות )ב( ֹּאֶמר לֹו ָחִליָלה, ל ֹּא-ִהֵנה לו--ַוי ֹּא ִיְגֶלה ֶאתַיֲעֶשה( ָאִבי ָדָבר ָגד-עשה )ל ָאְזִני; ּוַמדּוַע ַיְסִתיר ָאִבי ִמֶמִני -ֹול אֹו ָדָבר ָקטֹּן, ְול
ֹּאת-ֶאת ַע ָיַדע ָאִביָך ִכי )ג( ַהָדָבר ַהֶזה, ֵאין ז ֹּאֶמר ָידֹּ ֹּאֶמר ַאל-ַוִיָשַבע עֹוד ָדִוד, ַוי ֹּאת ְיהֹוָנָתן, ֶפן-ֵיַדע-ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ַוי ב; ֵיָעצֵ -ז

ֹּאֶמר ְיהֹוָנָתן, ֶאל )ד( ִכי ְכֶפַשע, ֵביִני ּוֵבין ַהָמֶות--ְיהָוה ְוֵחי ַנְפֶשָך-ְואּוָלם, ַחי ֹּאַמר ַנְפְשָך, ְוֶאֱעֶשה-ַמה  ָדִוד:-ַוי  }פ{  ָלְך.-ת
ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל)ה(  ִכי ָישֹּב-ְיהֹוָנָתן, ִהֵנה-ַוי            ֶלְך, ֶלֱאכֹול; ְוִשַלְחַתִני ְוִנְסַתְרִתי ַבָשֶדה, ַעד ָהֶעֶרב ַהְשִלִשיתַהמֶ -ֵאֵשב ִעם-חֶֹּדש ָמָחר, ְוָאנֹּ

כֹּה -ִאם )ז( ַהִמְשָפָחה-ִכי ֶזַבח ַהָיִמים ָשם, ְלָכל--ֶלֶחם ִעירֹו-ְוָאַמְרָת, ִנְשאֹּל ִנְשַאל ִמֶמִני ָדִוד ָלרּוץ ֵבית  ָפקֹּד ִיְפְקֵדִני, ָאִביָך:-ִאם )ו(
ֹּאַמר טֹוב, ָשלֹום ְלַעְבֶדָך; ְוִאם -ַעְבֶדָך, ִכי ִבְבִרית ְיהָוה, ֵהֵבאָת ֶאת-ְוָעִשיָת ֶחֶסד, ַעל )ח( ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעמֹו-ַדע, ִכי--ָחרֹּה ֶיֱחֶרה, לֹו-י

ֹּאֶמר ְיהֹוָנָתן, ָחִליָלה ָלְך: )ט( }פ{  ֶזה ְתִביֵאִני.-ָלָמה ָאִביָך-ן ֲהִמיֵתִני ַאָתה, ְוַעדִבי ָעֹו-ֶיש-ַעְבְדָך ִעָמְך; ְוִאם ַע ֵאַדע, ִכי-ִכי ִאם  ַוי -ָידֹּ
ֹּא אָֹּתה, ַאִגיד ָלְך.--ָכְלָתה ָהָרָעה ֵמִעם ָאִבי ָלבֹוא ָעֶליָך ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )י( }ס{  ְול   }ס{  , ָקָשה.ַיַעְנָך ָאִביָך-ְיהֹוָנָתן, ִמי ַיִגיד ִלי; אֹו ַמה-ַוי

ֹּאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל )יא( ֹּאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל )יב( }ס{  ָדִוד, ְלָכה ְוֵנֵצא ַהָשֶדה; ַוֵיְצאּו ְשֵניֶהם, ַהָשֶדה.-ַוי ֶאְחקֹּר -ָדִוד, ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ִכי-ַוי
ֹּא--דָדוִ -טֹוב, ֶאל-ָאִבי ָכֵעת ָמָחר ַהְשִלִשית, ְוִהֵנה-ֶאת ִסיף, -כֹּה )יג( ָאְזֶנָך-ָאז ֶאְשַלח ֵאֶליָך, ְוָגִליִתי ֶאת-ְול ַיֲעֶשה ְיהָוה ִליהֹוָנָתן ְוכֹּה יֹּ
ֹּא, ִאם )יד( ָאִבי-םָאְזֶנָך, ְוִשַלְחִתיָך ְוָהַלְכָת ְלָשלֹום; ִויִהי ְיהָוה ִעָמְך, ַכֲאֶשר ָהָיה עִ -ְוָגִליִתי ֶאת--ָהָרָעה ָעֶליָך-ָאִבי ֶאת-ֵייִטב ֶאל-ִכי -ְול

ֹּא ֹּא ָאמּות-עֹוֶדִני ָחי; ְול ֹּא )טו( ַתֲעֶשה ִעָמִדי ֶחֶסד ְיהָוה, ְול ֹּא, ְבַהְכִרת ְיהָוה ֶאת-ַחְסְדָך ֵמִעם ֵביִתי, ַעד-ַתְכִרית ֶאת-ְול ְיֵבי -עֹוָלם; ְול אֹּ
ְיֵבי ָדִוד-םַוִיְכרֹּת ְיהֹוָנָתן, עִ  )טז( ָדִוד, ִאיש, ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ָדִוד, -ַויֹוֶסף ְיהֹוָנָתן ְלַהְשִביַע ֶאת)יז(  ֵבית ָדִוד; ּוִבֵקש ְיהָוה, ִמַיד אֹּ

ֹּאֶמר)יח(  }ס{  ַאֲהַבת ַנְפשֹו, ֲאֵהבֹו.-ִכי  ְבַאֲהָבתֹו אֹּתֹו: ִשַלְשָת, ֵתֵרד ְמאֹּד, וְ  )יט( לֹו ְיהֹוָנָתן, ָמָחר חֶֹּדש; ְוִנְפַקְדָת, ִכי ִיָפֵקד מֹוָשֶבָך-ַוי
 ִלי, ְלַמָטָרה-ַוֲאִני, ְשֹלֶשת ַהִחִצים ִצָדה אֹוֶרה, ְלַשַלח )כ( ִנְסַתְרָת ָשם ְביֹום ַהַמֲעֶשה; ְוָיַשְבָת, ֵאֶצל ָהֶאֶבן ָהָאֶזל-ַהָמקֹום, ֲאֶשר-ּוָבאָת ֶאל

-ָשלֹום ְלָך ְוֵאין ָדָבר-ָאמֹּר אַֹּמר ַלַנַער ִהֵנה ַהִחִצים ִמְמָך ָוֵהָנה, ָקֶחנּו ָובָֹּאה ִכי-ִאם  ַהִחִצים:-ֶאת ַהַנַער, ֵלְך ְמָצא-ְוִהֵנה ֶאְשַלח ֶאת )כא(
ִהֵנה ְיהָוה   ר ִדַבְרנּו, ֲאִני ָוָאָתה:ֲאשֶ --ְוַהָדָבר )כג( ֵלְך, ִכי ִשַלֲחָך ְיהָוה--כֹּה אַֹּמר ָלֶעֶלם, ִהֵנה ַהִחִצים ִמְמָך ָוָהְלָאה-ְוִאם )כב( ְיהָוה-ַחי-

מֹוָשבֹו -ַוֵיֶשב ַהֶמֶלְך ַעל )כה( ( ַהֶלֶחם ֶלֱאכֹול-)ֶאל -ַוִיָסֵתר ָדִוד, ַבָשֶדה; ַוְיִהי ַהחֶֹּדש, ַוֵיֶשב ַהֶמֶלְך על )כד(  }ס{  עֹוָלם.-ֵביִני ּוֵביְנָך, ַעד
ֹּא )כו( ַהִקיר, ַוָיָקם ְיהֹוָנָתן, ַוֵיֶשב ַאְבֵנר ִמַצד ָשאּול; ַוִיָפֵקד, ְמקֹום ָדִוד מֹוַשב-ְכַפַעם ְבַפַעם, ֶאל ִכי   ִדֶבר ָשאּול ְמאּוָמה, ַביֹום ַההּוא:-ְול

ֹּא ָטהֹור.-ָאַמר ִמְקֶרה הּוא, ִבְלִתי ָטהֹור הּוא ִכי ֹּאֶמר ָשאּול, ֶאל }פ{  ִני, ַוִיָפֵקד, ְמקֹום ָדִוד;ַוְיִהי, ִמָמֳחַרת ַהחֶֹּדש ַהשֵ )כז(    }ס{  ל -ַוי
ֹּא  ֵבית ָלֶחם-ִנְשאֹּל ִנְשַאל ָדִוד ֵמִעָמִדי, ַעד  ָשאּול:-ַוַיַען ְיהֹוָנָתן, ֶאת )כח( ַהָלֶחם-ַהיֹום, ֶאל-ְתמֹול ַגם-ִיַשי ַגם-ָבא ֶבן-ְיהֹוָנָתן ְבנֹו, ַמדּוַע ל

ֹּאֶמר )כט( -ֶאָחי; ַעל-ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, ִאָמְלָטה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ִלי ָאִחי, ְוַעָתה ִאם-ַשְלֵחִני ָנא ִכי ֶזַבח ִמְשָפָחה ָלנּו ָבִעיר, ְוהּוא ִצָּוה ַוי
ֹּא ֹּאֶמר לֹו-ַוִיַחר )ל( }ס{  ֻשְלַחן ַהֶמֶלְך.-ָבא, ֶאל-ֵכן ל ִיַשי, -בֵֹּחר ַאָתה ְלֶבן-ֲהלֹוא ָיַדְעִתי, ִכי  ַנֲעַות ַהַמְרדּות:-, ֶבןַאף ָשאּול, ִביהֹוָנָתן, ַוי

ֹּא ִתכֹון, ַאָתה ּוַמְלכּוֶתָך; ְוַעָתה, ְשַלח ְוַקח אֹּתֹו ֵאַלי-ִיַשי ַחי ַעל-ַהָיִמים, ֲאֶשר ֶבן-ִכי ָכל )לא( ְלָבְשְתָך, ּוְלבֶֹּשת ֶעְרַות ִאֶמָך --ָהֲאָדָמה, ל
ֹּאֶמר ֵאָליו ָלָמה יּוַמת, ֶמה ָעָשה-ַוַיַען, ְיהֹוָנָתן, ֶאת )לב( }ס{  ָמֶות, הּוא.-ִכי ֶבן ַהֲחִנית ָעָליו, -ַוָיֶטל ָשאּול ֶאת )לג( ָשאּול, ָאִביו; ַוי

ֹּא-ַוָיָקם ְיהֹוָנָתן ֵמִעם ַהֻשְלָחן, ָבֳחִרי)לד(  }ס{  ָדִוד.-ָכָלה ִהיא ֵמִעם ָאִביו, ְלָהִמית ֶאת-ְלַהכֹּתֹו; ַוֵיַדע, ְיהֹוָנָתן, ִכי -ָאַכל ְביֹום-ָאף; ְול
ן, ִעמֹו )לה(  }ס{  ָדִוד, ִכי ִהְכִלמֹו ָאִביו.-ִכי ֶנְעַצב ֶאל--ַהחֶֹּדש ַהֵשִני, ֶלֶחם  ַוְיִהי ַבבֶֹּקר, ַוֵיֵצא ְיהֹוָנָתן ַהָשֶדה ְלמֹוֵעד ָדִוד; ְוַנַער ָקטֹּ

ֹּ  )לו( ֹּא ַהַנַער ַעד )לז( ָיָרה ַהֵחִצי ְלַהֲעִברֹו-ַהִחִצים, ֲאֶשר ָאנִֹּכי מֹוֶרה; ַהַנַער ָרץ, ְוהּוא-ֻרץ ְמָצא ָנא ֶאת--אֶמר ְלַנֲערֹוַוי ְמקֹום ַהֵחִצי, -ַוָיב
ֹּאֶמר, ֲהלֹוא ַהֵחִצי, ִמְמָך -ַוִיְקָרא ְיהֹוָנָתן ַאֲחֵרי ַהַנַער, ְמֵהָרה חּוָשה ַאל )לח( ָוָהְלָאה ֲאֶשר ָיָרה ְיהֹוָנָתן; ַוִיְקָרא ְיהֹוָנָתן ַאֲחֵרי ַהַנַער, ַוי

ֹּא, ֶאל-ַתֲעמֹּד; ַוְיַלֵקט ַנַער ְיהֹוָנָתן, ֶאת ֹּא )לט( ֲאדָֹּניו-החצי )ַהִחִצים(, ַוָיב  }ס{  ַהָדָבר.-ָיַדע ְמאּוָמה; ַאְך ְיהֹוָנָתן ְוָדִוד, ָיְדעּו ֶאת-ְוַהַנַער, ל
ֹּאֶמר לֹו, ֵלְך ָהֵביא ָהִעיר-ַהַנַער ֲאֶשר-ֵכָליו, ֶאל-ִיֵתן ְיהֹוָנָתן ֶאתוַ  )מ( ַהַנַער, ָבא, ְוָדִוד ָקם ֵמֵאֶצל ַהֶנֶגב, ַוִיפֹּל ְלַאָפיו ַאְרָצה  )מא( לֹו; ַוי

ֹּאֶמר ְיהֹוָנָתן ְלָדִוד, ֵלְך ְלָשלֹום: )מב( ָדִוד, ִהְגִדיל-ֵרֵעהּו, ַעד-תֵרֵעהּו, ַוִיְבכּו ִאיש אֶ -ַוִיְשַתחּו ָשֹלש ְפָעִמים; ַוִיְשקּו ִאיש ֶאת ֲאֶשר   ַוי
 }פ{  עֹוָלם.-דִנְשַבְענּו ְשֵנינּו ֲאַנְחנּו, ְבֵשם ְיהָוה ֵלאמֹּר, ְיהָוה ִיְהֶיה ֵביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרִעי ּוֵבין ַזְרֲעָך, עַ 

 פירוש ע"פ פסוקים:
 דוד מתחנן מיהונתן לברר למה אביו מנסה להרוג אותו )=מבקש את נפשו(.  – ת נפשימבקש א (א)
שולל את דברי דוד בשל הסיבה שאביו לא דיבר איתו על כך שהוא רוצה להרוג את דוד ולא יכול להיות ששאול יהונתן  – חלילה (ב)

  .יהונתןיעשה משהו מבלי לדבר עם 
נשבע בשביל לחזק את הטיעון שלו לפני יהונתן ואומר ששאול יודע שיהונתן אוהב את דוד דוד  - ידע ידע אביך כי מצאתי חן בעיניך (ג)

 ולכן שאול לא רוצה שתדע. דוד ממחיש ליהונתן שבעצם אין לו אלא לקבל את דברי דוד
 .דוד משתמש בביטוי הזה להראות ליהונתן שזה ממש עניין של כמה זמן עד שדוד  -כי כפשע ביני ובין המוות 

 יהונתן משתכנע, וסומך על אהובו, על חברו. –אמר נפשך מה ת (ד)
 .חודש עושים סעודה מיוחדתראש חודש.  –חודש  (ה)
יה חייב לרוץ לביתו לעניין כדי להדגיש שדוד ה -ישאל את יהונתן איפה דוד, יהונתן יענה לו "נשאל נשאל" -אם פקד יפקדני אביך  (ו)

 דחוף.
וא בסדר עם דוד אבל עם הוא יכעס ידע יהונתן כי שאול שונא את דוד כי התירוץ אם שאול יגיב בטוב אז נדע שה -אם כה יאמר  (ז)

מאוד טוב ואם על זה הוא כועס סימן שהיחסים שלי איתו הם במצב קשה. דוד בעצם מציע מבחן כי יהונתן לא בטוח והמבחן הזה 
 יוכיח להם את יחסו של שאול. 

 יהונתן שהם כרתו ברית ולכן תפקידו של יהונתן היא לשמור על דוד. דוד מזכיר ל - כי בברית יהוה הבאת את עבדך איתך (ח)
 דוד מאוד דרמטי והוא נסער והוא צריך ביטחון. האמירה הזאת של דוד היא רטוריקה. 
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בפסוק ב' שהשתמש  -"חלילה" .יהונתן אומר מה פתאום שאני אהרוג אותך? יהונתן משתמש באותם מילים שהשתמש בהם - חלילה (ט)
שלא האמין בהתחלה ששאול רוצה להרוג את יהונתן והנה אותה מילה במשמעות אחרת. "ידע אדע" בפסוק ג' שדוד במילה הזו 

בפסוק  -אומר את המילים כדי להמחיש ליהונתן כמה הוא לא יודע והנה יהונתן משתמש במילים האלה עכשיו. "כי כלתה הרעה"
 וד כדי להראות לדוד שהוא מאמין לו ובצד שלו. ז' שדוד אמר ליהונתן. יהונתן משתמש במילים האלה של ד

 יש פה תמונה של תהליך. בהתחלה יהונתן לא מאמין אחר כך משתכנע ולבסוף יהונתן משתמש במילותיו של דוד. 

 איך לפעול בדיוק.  –דוד מבקש לבנות תכנית מעשית  (י)
 יהונתן ודוד יוצאים לשדה. יש בסיפור הזה שני שאלות: - לכה ונצא השדה (יא)

 

 מה הוא אומר לו לצאת לשדה? הם מנהלים שיחה מפורטת ומה עניין לצאת לשדה?ל .1
מדוע הוא לא עונה לו ישר על השאלה שהוא שאל? דוד שאל איך יהונתן יעביר את המידע ויהונתן מדבר איתו שלא יהרוג  .2

 את השושלת שלו ואז אחר כך עונה לו על השאלה.

בר חופשי ואם הם היו מדברים ליד הבית של יהונתן יכול להיות שמישהו ישמע אותם. זה שבשדה אפשר לד 1-תשובה קלאסית לשאלה ה
וא יעזור לדוד זה לא מפחיד . אם מה שמטריד את יהונתן זה שישמעו אז עד עכשיו שהוא אמר שה2אך תשובה זו לא עונה על שאלה 

 אותו?

אלא אופי המפגש. החלק הראשון של המפגש זה בארמון בשם הדס שחם שטוענת שהנק' פה היא לא ביטחונית  משהיפתרון אחר של 
יררכי, יש את בן המלך ויש את העבד, לעומת זאת הביטוי "נצא לשדה" מבקש להפוך את השיחה ללא פורמלית הוהאופי של המפגש הוא 

לל שלא היה נוח ומבטל את היררכיה, למיקום יש משמעות. לפי ההצעה של הדס שחר זה לא היה הצעה בשל מצב ביטחוני אלא בג
 ליוהנתן עם המצב ההיררכי. רמזים לכך:

 'מעצים שיהונתן הוא בן המלך שכתוב "לפני" ולא "ליהונתן" -"ויאמר דוד לפני יהונתן" -פסוק א 

 'דוד נוקט לשון עבדות -"עבדך" -פסוק ז 

 המלך בשדה", כלומר, אפשר שדה זה מקום משוחרר מהיררכיות. יש ביטוי שבחודש אלול שאומרים  -"נצא לשדה" -פסוק י"א"
 לגשת אליו, יש במקום הזה משהו פתוח. 

"ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה  :8מספר את סיפור קין והבל.  -הפסוק הזה משחק עם מקום אחר בתנ"ך. בראשית פרק ד'
" נצא השדהכתוב כך: ויאמר קין אל הבל אליו  ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" בפסוק הזה לא כתוב מה קין אמר להבל. בנוסח השומרוני

יש בפסוק הזה היגיון לוגי ויש פה הקבלה ברורה בין שני הסיפורים. מה עומד בבסיס השומרונים? שהשדה הוא מקום מאוד מסוכן כי אפשר 
מלוכה אך יהונתן בניגוד לקין כורת לפגוע. יהונתן יכול היה להיות קין ולהרוג את דוד כי זה האינטרס הטבעי משום שיהונתן יכל לקבל את ה

 . ונעים ברית עם דוד בשדה. השדה יכול להיות מקום מסוכן או משוחרר

 יהונתן חוזר אל השיחה ושוב מבטיח לדוד שהוא ישמור עליו ולא עונה על השאלה של דוד.  - כי אחקור את אבי (יב)
 וד והאחרון יצטרך לברוח.אם יהונתן יגלה דברים רעים, הוא יבוא ויגיד לד –את הרעה ושילחתך  (יג)
 ג אותו וגם שלא יפגע בילדים שלו.יהונתן דבר ראשון מבקש מדוד שכשהוא יהיה מלך שלא יהרו -ולא אם עודני חי  (יד)
בחלק הראשון של הסיפור דוד הוא החלש והנה בחלק השני של הסיפור יהונתן חלש. זה רגע של מהפך  -ולא תכרית את חסדך  (טו)

יאה החוצה אל השדה זה לא רק ליצר סביבה שקטה בהיבט ביטחוני אלא היא משנה את אופי התוכן . היצבתפקידיםשקורה בשדה 
 של השיחה. 

 ברית עתידית של ממלכותו של דוד עם יהונתן למרות מעשיו של אביו שאול. –ויכרות יהונתן  (טז)
 כל המעשים של יהונתן נבעו מהאהבה העזה שחש לדוד.  –באהבתו אותו  (יז)

 :ור השנימה ההבדל בין הדיבור הראשון לדיבסמן הציע הצעה להשוות בין שני החלקים ולבדוק יוני גרו בשם חוקר

   נקשרת לרגשות, אהבה, ברית וקשר. בחלק הראשון  "נפש"המוטיב הראשון הוא המילה "נפש". בחלק השני, בפסוק י"ז" המילה
 בפסוק א' "נפש" כאן היא משמעות מאוד טכנית שדוד מוטרד מהחיים שלו. 

 " דוד נשבע כדי לשכנע את יהונתן שיש סכנה ובחלק השני פסוק י"ז יהונתן נשבע כדי להגן על  -". בפסוק ג'להישבעמילה שניה זה
 דוד. 

  יהונתן מבקש  -יהונתן צריך לעשות חסד לדוד ובחלק השני בפסוק י"ד -בחלק הראשון בפסוק ח'"חסד". מילה נוספת היא המונח
 מדוד חסד. 

 ""יהונתן כורת ברית עם בני דוד.  -דוד מבקש חסד מיהונתן ובפסוק י"ד -בחלק הראשון בפסוק ח' כריתת ברית 

  .דוד ניגש לסיפור מאוד אישית ואילו יהונתן מדבר על בית ומלוכה ושושלות 

  יהונתןבחלק הראשון היוזם זה דוד ובחלק השני היוזם הוא. 

אומר שאם הכל ילך טוב הוא ירה חיצים ויגיד לנער להביא את החיצים וזה סימן לאחר השיחה הזו, יהונתן עונה לדוד על השאלה שלו ו
שאתה יכול לצאת אבל אם אני אומר לנער שהחיצים רחוקים אז זה סימן שאתה צריך לברוח ואלוקים איתך. יהונתן מכין את הסיטואציה 
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אז המצב יותר גרוע ממקודם כי לפני כן שאול אמר ליהונתן שהוא הזו באופן שהוא ודוד לא ייפגשו כי אם שאול כועס על דוד ורוצה לפגוע בו 
 רוצה להרוג את דוד ואילו הפעם שאול מסתיר את זה מיהונתן, כלומר, שאול מזהה את יהונתן כפרו דוד. 

 פעמים בסיפור 3השורש "לשלח" מופיע כבר 

 'זה סיפור כסוי -"ושלחתני" -בפסוק ה 

 ושלחתיך" -פסוק י"ג" 

 לחך ה'" "ש -פסוק כ"ב 

הייתה יציאה מהשדה מהרגע שיונתן מציע לדוד שהם יצאו לשדה. היו לזה שני סיבות, אחד זה שלא ישמעו אותם מדברים בבית המלוכה, 
תירוץ זה לא כל כך תואם כי בשדה יונתן לא מדבר על סימנים אלא על ברית. הסיבה השניה שיונתן מבקש ללכת לשדה היא בגלל שהשיחה 

 באמת היררכית ובשדה כל התפקידים יורדים. הראשונה היא 

הנה הגיע החודש, ראש חודש, והמלך "אוכל לחם" כלומר, לחם פירושו סעודה. שאול נשאר לשבת באותו המושב שהוא תמיד  -פסוק כ"ד
ייב להיות טהור יושב אבל הפסוק מתאר איזשהו משחק כיסאות והכיסא של דוד נשאר ריק. סעודה בראש חודש היא סעודה חובה והאדם ח

ואם הוא לא טהור הוא אינו יכול לבוא לסעודה. שאול לא שאל על דוד כי הוא בטח חשב שדוד לא טהור. אבל בפסוק כ"ז ביום שני גם דוד 
 לא מופיע ואז שאול שואל את יהונתן למה דוד לא מגיע "מדוע לא בא בן ישי?" המונח הזה של בן ישי ולא דוד מראה על זלזול. 

מוות הוא" )פסוק ל"א(.  השאלה כאן זה -ן של יהונתן הצליח כי עכשיו שאול גלוי לפני יהונתן על רגשותיו לדוד "קח אותו אלי כי בןהניסיו
למה שאול כל כך זועם ביהונתן? טענה אחד היא אם הסיבה אמיתית אז יהונתן היה צריך להגיד לשאול כבר ביום הראשון. יהונתן מספר את 

למילה הזו יש קונוטציה של התחמקות ולכן שאול מבין מבין המילים של  -"אמלטה" -שואל אותו איפה דוד. פסוק כ"ט התירוץ רק ששאול
השורש להימלט מופיע גם כאן שדוד נמלט מחנית שאול,. השורש הזה מופיע שהיחסים  -יהונתן שזו לא הסיבה האמיתית.  פרק י"ט פסוק י'

 בין שאול ודוד חווים נתק. 

 בין התכנון לבין הביצוע:השוואה 

 תכנון דוד ליהונתן:

המילה "לרוץ"  -ַהִמְשָפָחה"-ִכי ֶזַבח ַהָיִמים ָשם, ְלָכל--ֶלֶחם ִעירֹו-ְוָאַמְרָת, ִנְשאֹּל ִנְשַאל ִמֶמִני ָדִוד ָלרּוץ ֵבית  ָפקֹּד ִיְפְקֵדִני, ָאִביָך:-"ִאם -פסוק ו'
 מן לבקש משאול ולכן הוא אמר ליהונתן.היא מכיוון להראות שלדוד לא היה ז

 הביצוע:

ֹּאֶמר  כט  .ֵבית ָלֶחם-ִנְשאֹּל ִנְשַאל ָדִוד ֵמִעָמִדי, ַעד  ָשאּול:-כ"ט: "ַוַיַען ְיהֹוָנָתן, ֶאת -פסוק כ"ח ֵחִני ָנאַוי לְּ הּוא ִצָּוהִכי ֶזַבח ִמְשָפָחה ָלנּו ָבִעיר,  שַׁ -וְּ
ָטה ָנאָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, מָ -, ְוַעָתה ִאםִלי ָאִחי ֹּא-ֶאָחי; ַעל-ְוֶאְרֶאה ֶאת ִאָמלְּ  ֻשְלַחן ַהֶמלְך."-ָבא, ֶאל-ֵכן ל

לו דוד ציווה על מעמדו של שאול לתת לו ללכת. יהונתן מעצבן את שאול יאי חייב ללכת אבל במעשה זה נשמע כהיית לויכאבתכנון זה נשמע 
שישפיעו על שאול. שאול בעקבות זאת מקלל את יהונתן ואת אמא של יהונתן. שאול מנסה להפוך את  בכוונה ולכן משתמש במילים שידעו

יהונתן לצד בסיפור, הוא אומר ליהונתן למה אתה כל כך בצד של דוד הרי אם הוא חי אתה לא תמלוך וגם תמות. יהונתן שואל מה דוד עשה 
הוא התחמק מהחנית של שאול, על יהונתן לא כתוב שהוא התחמק ממוות, כלומר, ובתגובה שאול מכה אותו בחנית. בניגוד לדוד שכתוב ש

 שהכוונה של שאול היא לא להרוג את יהונתן. 

מצד אחד היא התמונה הזו מכוונת אותנו לכך ששאול רוצה להרוג את דוד והדבר השני שנוצר הוא שנוצרת קבלה בין יהונתן לבין דוד. 
האלה חוו תגובה קשה וקרה מצד שאול. ישנו דמיון עמוק בין יהונתן ודוד וזה ההתנהלות  הדמויות. שני המעשה הזה יוצר ביוגרפיה דומה

דיברנו על הסיפור של דוד וגולית והסיפור של יהונתן בקרב מכמש. יהונתן קטן והפלשתים גדולים, דוד קטן וגולית  -שלהם בשדה הקרב
 האמונה שלהם. בשני המקרים הם מצליחים להניע את הקרב. גדול. שניהם מתנדבים כי יש להם תעוזה שנובעת מ

 יהונתן ממש כואב את העלבון של דוד ועוזב את הסעודה. 

 18כי עד הגיל הזה אדם משרת מישהו. ו 18 17נער פירושו ילד, ובעברית מקראית משרת ולכן היא מתאימה עד גיל  - ונער קטן איתו (לה)
לא היה יכול להבין ובחרו בו כי הוא בטח  9לשרת. הנער שבא עם יהונתן היה כנראה בן  והלאה הוא נקרא בחור כי הוא בוחר את מי

 מה קורה בשדה.
 בהתאם לתוכניתו של יהונתן עם דוד, הוא שולח את הנער להביא את החיצים. –רוץ מצא נא את החצים  (לו)
 לנער אבל בביצוע קורה שינוי. אומר את זה  שיהונתןבפסוק י"ט דוד אמור לברוח אחרי  בתכנון, –החצי ממך והלאה  (לז)
 .םיהונתן מאיץ בנער לאסוף את החיצי -חושה  (לח)
 הנער, הילד ליתר דיוק, לא הבין מה קרה.  –לא ידע מאומה  (לט)
 מסלק אותו הביתה.  –הביא העיר  (מ)
ום. דוד ומר שלהתכנון הופר כי יהונתן ודוד לא יכלו להיפרד בלי ל כאלולאחר שהנער עוזב דוד יוצא. זה נראה  -ודוד קם  (מא)

 נופל לפני יהונתן.
  .שניהם בכו רק שדוד בכה יותר -דוד הגדיל 
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רוצה להדגיש את הברית ואת הקשר. החלק הראשון של הפסוק שיהונתן , והן נועדו עבור מיותרות כאן הללוהמילים  - שנינו אנחנו (מב)
הברית דוד הוא החזק ויהונתן הוא החלש.  שיהונתן שולח לדוד לשלום, דוד הוא החלש אך בחלק השני של הפסוק שיהונתן מדבר על

 ט"ז. גם שם, החלק הראשון דוד הוא החלש ואז בחלק השני יהונתן הוא החלש.  -הפסוק הזה מקביל לפסוקים י"ג
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 פרק כ"א:
ֹּא ָדִוד נֶֹּבה, ֶאל )ב( ַוָיָקם, ַוֵיַלְך; ִויהֹוָנָתן, ָבא ָהִעיר)א(  ֵהן; ַוֶיחֱ -ַוָיב ֹּאֶמר לֹו ַמדּוַע ַאָתה ְלַבֶדָך, ֲאִחיֶמֶלְך ַהכֹּ ַרד ֲאִחיֶמֶלְך ִלְקַראת ָדִוד, ַוי

ֹּאֶמר ֵאַלי ִאיש ַאל )ג( ְוִאיש, ֵאין ִאָתְך ֵהן, ַהֶמֶלְך ִצַּוִני ָדָבר, ַוי ֹּאֶמר ָדִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ַהכֹּ ֵלֲחָך, -ַהָדָבר ֲאֶשר-ֵיַדע ְמאּוָמה ֶאת-ַוי ָאנִֹּכי שֹּ
 )ה( ְתָנה ְבָיִדי; אֹו, ַהִנְמָצא--ֶלֶחם-ָיְדָך ֲחִמָשה-ֵיש ַתַחת-ְוַעָתה, ַמה )ד( ְמקֹום ְפֹלִני ַאְלמֹוִני-ַהְנָעִרים יֹוַדְעִתי, ֶאל-ִצִּויִתָך; ְוֶאת ַוֲאֶשר

ֹּאֶמר, ֵאין-ַוַיַען ַהכֵֹּהן ֶאת -ַוַיַען ָדִוד ֶאת )ו(}פ{  ִנְשְמרּו ַהְנָעִרים ַאְך ֵמִאָשה.-ֶדש ֵיש, ִאםֶלֶחם קֹּ -ִאם-ִכי  ַתַחת ָיִדי:-ֶלֶחם חֹּל ֶאל-ָדִוד ַוי
ֹּאֶמר לֹו, ִכי ִאם  ש ַבֶכִליְוַאף, ִכי ַהיֹום ִיְקדַ --ְוהּוא, ֶדֶרְך חֹּל  ַהְנָעִרים קֶֹּדש:-ָלנּו ִכְתמֹול ִשְלשֹּם, ְבֵצאִתי, ַוִיְהיּו ְכֵלי-ִאָשה ֲעֻצָרה-ַהכֵֹּהן ַוי

ֵהן, קֶֹּדש:-ַוִיֶתן )ז( ֹּא  לֹו ַהכֹּ ְוָשם  )ח( ֶלֶחם ַהָפִנים ַהמּוָסִרים ִמִלְפֵני ְיהָוה, ָלשּום ֶלֶחם חֹּם, ְביֹום ִהָלְקחֹו-ִאם-ָהָיה ָשם ֶלֶחם, ִכי-ִכי ל
ֹּאֶמר ָדִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך, ְוִאין ֶיש )ט( ַאִביר ָהרִֹּעים, ֲאֶשר ְלָשאּול--, דֵֹּאג ָהֲאדִֹּמיִאיש ֵמַעְבֵדי ָשאּול ַביֹום ַההּוא, ֶנְעָצר ִלְפֵני ְיהָוה, ּוְשמֹו -ַוי

ֹּא-ַחְרִבי ְוַגם-ִכי ַגם  ָחֶרב:-ָיְדָך ֲחִנית אֹו-פֹּה ַתַחת ֹּאֶמר ַהכֹּהֵ  )י( }ס{  ַהֶמֶלְך ָנחּוץ.-ָהָיה ְדַבר-ָלַקְחִתי ְבָיִדי, ִכי-ֵכַלי ל ן, ֶחֶרב ָגְלָית ַוי
ְלָך ָקח, ִכי ֵאין ַאֶחֶרת זּוָלָתה -אָֹּתה ִתַקח-ִאם--ִהיא לּוָטה ַבִשְמָלה ַאֲחֵרי ָהֵאפֹוד-ִהִכיָת ְבֵעֶמק ָהֵאָלה ִהֵנה-ַהְפִלְשִתי ֲאֶשר

ֹּאֶמר ָדִוד ֵאין ָכמֹוָה, ְתֶנָנה ִלי  }ס{  ָבֶזה; ֹּא, ֶאל-ִיְבַרח ַביֹוםַוָיָקם ָדִוד, וַ  )יא( ַוי ֹּאְמרּו )יב(  ָאִכיש ֶמֶלְך ַגת-ַההּוא ִמְפֵני ָשאּול; ַוָיב ַוי
-ם ָדִוד ֶאתַוָישֶ  )יג( ֶזה ָדִוד, ֶמֶלְך ָהָאֶרץ; ֲהלֹוא ָלֶזה, ַיֲענּו ַבְמחֹּלֹות ֵלאמֹּר, ִהָכה ָשאּול ַבֲאָלָפו, ְוָדִוד ְבִרְבבָֹּתו-ַעְבֵדי ָאִכיש, ֵאָליו, ֲהלֹוא

ֵלל ְבָיָדם; ַוְיָתו ַעל-ַוְיַשנֹו ֶאת )יד( ַגת-ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ִבְלָבבֹו; ַוִיָרא ְמאֹּד, ִמְפֵני ָאִכיש ֶמֶלְך ַדְלתֹות ַהַשַער, ַויֹוֶרד -ַטְעמֹו ְבֵעיֵניֶהם, ַוִיְתהֹּ
ֹּאֶמר ָאִכיש, ֶאל )טו(  }ס{  ְזָקנֹו.-ִרירֹו ֶאל -ֲחַסר ְמֻשָגִעים, ָאִני, ִכי )טז( ִהֵנה ִתְראּו ִאיש ִמְשַתֵגַע, ָלָמה ָתִביאּו אֹּתֹו ֵאָלי  ֲעָבָדיו:-ַוי

 }פ{  ֵביִתי.-ֶזה, ְלִהְשַתֵגַע ָעָלי; ֲהֶזה, ָיבֹוא ֶאל-ֲהֵבאֶתם ֶאת

 פירוש ע"פ פסוקים:
 ישוף נוצרי. פעה מאוחרת מאוד והיא נעשתה ע"י בסיומו של סיפור פרק כ'. חלוקת הפרקים היא תו הפסוק הוא (א)

הסיבה הייתה שאנשים רצו לצטט פסוק ולכן היה צריך לחלק את הספרים עצמם לפרקי משנה. החלוקה הזו הפכה להיות חלוקה )
ורה היא מאוד נפוצה משום שהיא מאוד נוחה והצליחה גם כי הייתה תקופה שהנוצרים והיהודים קיימו ויכוחים על תנ"ך. מה שק

בסופו של דבר, יהונתן אינו בא עם דוד אלא מקומו הוא עם אביו.  כמו כאן( -ת ולפעמים היא גרועהנשלפעמים החלוקה היא מצוי
יהונתן לא רצה למרוד באבא שלו ולכן הוא נפרד מדוד וחוזר הביתה. לכן יש פה פרידה מרגשת אבל דוד הולך ויהונתן בא העיר. 

שלו זה שהוא לא מצטרף לדוד. יש פה תמונה שמאוד עדינה, יהונתן תמיד דיבר שדוד יהיה המלך הבא אבל  ליהונתן יש גבול והגבול
 רק אחרי ימיו של שאול. בתוך כל הבכי והכאב של פסוק מ"ב יש כאן הפרדה בניהם. 

אחימלך מרמז על כך אחימלך מפחד, כי הוא רואה את אחד האנשים החשובים בממלכה מסתובב לבד. שמו של ש –ויחרד אחימלך  (ב)
 שהוא אולי שייך למלוכה.

 דוד משקר כדי להרגיע אותו.  –המלך צוני  (ג)
האם דוד צריך לאכול כ"כ הרבה? כנראה שהוא ממשיך עם הסיפור כיסוי שלו. מבקש הרבה אוכל כי הוא כאן עם  –חמשה לחם  (ד)

 עוד כמה נערים. 
ר שדוד ונעריו קדושים, כי אחרת אסור לו להביא להם את הלחם אין לאחימלך חול, אך לחם קודש. הוא מבקש לבר –לחם קודש  (ה)

 הזה.
 דוד עונה לו באומרו שהם בדרך כבר הרבה זמן, ולא באו על אישה ולכן הם קדושים. –הנערים קודש  (ו)
 הכהן אחימלך מעביר לדוד את הלחם הקדוש. –קדש  (ז)
ד לכל העסק, והמילה "אביר" מאדירה את תפקידו יש מרגל מסוים בסצנה. אחד מאנשי שאול ע –דואג האדומי אביר הרועים  (ח)

 בממלכה. לכאורה הפסוק לא קשור, אבל מיד נראה למה הוא חשוב. 
 דוד לא לקח איתו נשק, כי הוא יצא בחפיזות רבה. הוא אולי מסתכן בפגיעה בשקרים שלו. –יש פה תחת ידך חנית  (ט)
 ת החרב של האדם שאיתו הוא נלחם ואיתה הוא כרת את ראשו.יש סגירת מעגל מרשימה כאן. דוד מקבל א –חרב גולית הפלשתי  (י)
 דוד המשיך בדרכו, עד שהגיע אל אכיש. –ויבא אל אכיש  (יא)
 יש כאן שתי אפשרויות: –הלא זה דוד  (יב)

 הם הכירו את דוד, כי היה לו תפקיד חשוב בממלכה. .1
 העבדים ביקשו להרגיז ולהיות נודניקים לאכיש, ועל כן הלכו לנדנד לו. .2

 דוד שומע את הדברים ומבין שהעבדים מבקשים להשים אותו בעיני מלכם כאיום. מאחר והוא לבד, הוא מפחד מאוד.  – דוירא מאו (יג)
 דוד מעמיד פנים של איש משוגע. הולך כמו שיכור, מזיל ריר על זקנו, ובפשטות נראה לא תקין. –ויתהלל בידם  (יד)
 ו. לא יכול להיות שאדם משוגע יהווה איום עליו.אכיש לא מבין מה עבדיו רוצים ממנ –למה תביאו אותו אליי  (טו)
אכיש מחזיר לעבדיו גם בעקיצה. הם באו להציק לו והביאו אדם משוגע, הוא עונה להם באומרו שיש לו כבר  – ?חסר משוגעים אני (טז)

 מספיק משוגעים )אותם עצמם, את עבדיו(.
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 פרק כ"ב:
-ִאיש ָמצֹוק ְוָכל-ַוִיְתַקְבצּו ֵאָליו ָכל )ב( ֵבית ָאִביו, ַוֵיְרדּו ֵאָליו ָשָמה-ָעַרת ֲעֻדָלם; ַוִיְשְמעּו ֶאָחיו ְוָכלְמ -ַוֵיֶלְך ָדִוד ִמָשם, ַוִיָמֵלט ֶאל )א(

ֹּאֶמר ֶאל )ג( ֶנֶפש, ַוְיִהי ֲעֵליֶהם, ְלָשר; ַוִיְהיּו ִעמֹו, ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש-ִאיש ַמר-לֹו נֶֹּשא, ְוָכל-ִאיש ֲאֶשר -ַוֵיֶלְך ָדִוד ִמָשם, ִמְצֵפה מֹוָאב; ַוי
-ְיֵמי ֱהיֹות-ְפֵני ֶמֶלְך מֹוָאב; ַוֵיְשבּו ִעמֹו, ָכל-ַוַיְנֵחם, ֶאת )ד( ִלי ֱאֹלִהים-ַיֲעֶשה-ָנא ָאִבי ְוִאִמי ִאְתֶכם, ַעד ֲאֶשר ֵאַדע, ַמה-ֶמֶלְך מֹוָאב, ֵיֵצא

ֹּאֶמר ָגד ַהָנִביא ֶאל)ה(  }ס{  ָדִוד ַבְמצּוָדה. ֹּא ֵתֵשב ַבְמצּוָדה-ַוי ֹּא ַיַער ָחֶרת.-ֵלְך ּוָבאָת --ָדִוד, ל  }ס{  ְלָך, ֶאֶרץ ְיהּוָדה; ַוֵיֶלְך ָדִוד, ַוָיב
 ֲעָבָדיו, ִנָצִבים ָעָליו-ָהֶאֶשל ָבָרָמה, ַוֲחִניתֹו ְבָידֹו, ְוָכל-ַחתִכי נֹוַדע ָדִוד, ַוֲאָנִשים ֲאֶשר ִאתֹו; ְוָשאּול יֹוֵשב ַבִגְבָעה ַת --ַוִיְשַמע ָשאּול )ו(
ֹּאֶמר ָשאּול, ַלֲעָבָדיו ַהִנָצִבים ָעָליו, ִשְמעּו )ז( ְלֻכְלֶכם ָיִשים, ָשֵרי ֲאָלִפים --ִיַשי ָשדֹות ּוְכָרִמים-ְלֻכְלֶכם, ִיֵתן ֶבן-ַגם  ָנא, ְבֵני ְיִמיִני:-ַוי

ִכי ֵהִקים ְבִני   ָאְזִני:-חֶֹּלה ִמֶכם ָעַלי, ְוגֶֹּלה ֶאת-ִיַשי, ְוֵאין-ֶבן-ְבִני ִעם-ָאְזִני ִבְכָרת-גֶֹּלה ֶאת-ִכי ְקַשְרֶתם ֻכְלֶכם ָעַלי, ְוֵאין )ח( ָשֵרי ֵמאֹותוְ 
ֹּאַמר:--ָשאּול-ַעְבֵדי-ִמי, ְוהּוא ִנָצב ַעלַוַיַען דֵֹּאג ָהֲאדֹּ  )ט( }ס{  ַעְבִדי ָעַלי ְלאֵֹּרב, ַכיֹום ַהֶזה.-ֶאת -ִיַשי, ָבא נֶֹּבה, ֶאל-ֶבן-ָרִאיִתי, ֶאת  ַוי

ֹּא )יא(  ָנַתן לֹו--לֹו, ַביהָוה, ְוֵציָדה, ָנַתן לֹו; ְוֵאת, ֶחֶרב ָגְלָית ַהְפִלְשִתי-ַוִיְשַאל )י( ֲאִחטּוב-ֲאִחיֶמֶלְך ֶבן ֲאִחיֶמֶלְך -ֶאת ַוִיְשַלח ַהֶמֶלְך ִלְקר
ֵהן, ְוֵאת ָכל-ֶבן ֲהִנים-ֲאִחיטּוב ַהכֹּ ֹּאֶמר ָשאּול, ְשַמע )יב( }ס{  ַהֶמֶלְך.-ֲאֶשר ְבנֹּב; ַוָיבֹּאּו ֻכָלם, ֶאל--ֵבית ָאִביו ַהכֹּ ֲאִחיטּוב; -ָנא ֶבן-ַוי

ִני ֹּאֶמר, ִהְנִני ֲאדֹּ ֹּאֶמר ֵאָלו, ָשאּול, ָלָמה ְקַשְר  )יג( ַוי ְבִתְתָך לֹו ֶלֶחם ְוֶחֶרב, ְוָשאֹול לֹו ֵבאֹלִהים, ָלקּום ֵאַלי --ִיָשי-ֶתם ָעַלי, ַאָתה ּוֶבןַוי
ֹּאַמר:-ַוַיַען ֲאִחיֶמֶלְך ֶאת)יד(  }ס{  ְלאֵֹּרב, ַכיֹום ַהֶזה. ְשַמְעֶתָך ְוִנְכָבד ִמ -ֲעָבֶדיָך ְכָדִוד ֶנֱאָמן, ַוֲחַתן ַהֶמֶלְך ְוָסר ֶאל-ּוִמי ְבָכל  ַהֶמֶלְך, ַוי

ֹּא--ֵבית ָאִבי-ָיֵשם ַהֶמֶלְך ְבַעְבדֹו ָדָבר, ְבָכל-ַאל  ( לֹו ֵבאֹלִהים, ָחִליָלה ִלי:-)ִלְשָאל -ַהיֹום ַהִחֹּלִתי לשאול )טו( ְבֵביֶתָך ָיַדע ַעְבְדָך -ִכי ל
ֹּאת, ָדָבר ָקטֹּן אֹו ָגדֹול-ְבָכל ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, )טז( ז ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך ָלָרִצים ַהִנָצִבים ָעָליו )יז(  ֵבית ָאִביָך-ַאָתה, ְוָכל  מֹות ָתמּות ֲאִחיֶמֶלְך: ַוי ַוי

ֲהֵני ְיהָוה, ִכי ַגם ֹּא ָגלּו ֶאת-ָדִוד, ְוִכי ָיְדעּו ִכי-ָיָדם ִעם-סֹּבּו ְוָהִמיתּו כֹּ ֹּא-בֵֹּרַח הּוא, ְול ָיָדם, -ַהֶמֶלְך, ִלְשֹלַח ֶאתָאבּו ַעְבֵדי -אזנו )ָאְזִני(; ְול
ֲהֵני ְיהָוה. ַע, ְבכֹּ ֲהִנים; ַוִיסֹּב דויג )דֹוֵאג( ָהֲאדִֹּמי, ַוִיְפַגע )יח( }ס{  ִלְפגֹּ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, לדויג )ְלדֹוֵאג(, סֹּב ַאָתה, ּוְפַגע ַבכֹּ ֲהִנים, -ַוי הּוא ַבכֹּ

ִנים ַוֲחִמשָ  יֹוֵנק; -ִאָשה, ֵמעֹוֵלל ְוַעד-ֶחֶרב, ֵמִאיש ְוַעד-ַהכֲֹּהִנים, ִהָכה ְלִפי-ְוֵאת נֹּב ִעיר )יט( ה ִאיש, נֵֹּשא ֵאפֹוד ָבדַוָיֶמת ַביֹום ַההּוא ְשמֹּ
ִכי   ַוַיֵגד ֶאְבָיָתר, ְלָדִוד: )כא( ֲחֵרי ָדִודֲאִחטּוב, ּוְשמֹו, ֶאְבָיָתר; ַוִיְבַרח, אַ -ֶאָחד, ַלֲאִחיֶמֶלְך ֶבן-ַוִיָמֵלט ֵבן )כ( ָחֶרב-ְושֹור ַוֲחמֹור ָוֶשה, ְלִפי

ֲהֵני ְיהָוה ֹּאֶמר ָדִוד ְלֶאְבָיָתר, ָיַדְעִתי ַביֹום ַההּוא ִכי )כב( ָהַרג ָשאּול, ֵאת כֹּ ִמי, ִכי-ַוי ִכי   ַהֵגד ַיִגיד, ְלָשאּול:-ָשם דויג )דֹוֵאג( ָהֲאדֹּ ָאנֹּ
 }ס{  ִמְשֶמֶרת ַאָתה, ִעָמִדי.-ִכי  ַנְפֶשָך:-ַנְפִשי ְיַבֵקש ֶאת-ְיַבֵקש ֶאת-ִתיָרא, ִכי ֲאֶשר-ְשָבה ִאִתי ַאל )כג( ָאִביָך ֶנֶפש ֵבית-ַסבִֹּתי, ְבָכל

 פירוש ע"פ פסוקים:
 דוד בורח שוב, הפעם אל מערת עדולם. (א)
נפשו, הצטרף לדוד. ממש הפסולת החברתית, והגיעו כל אדם שלא מסתדר בביתו, או עם המלוכה, או לא שלם ב – כל איש מצוק (ב)

 איש. 400לידי 
 דוד דואג להוריו שהיו איתו, וביקש ממלך מואב שיארגן להם מקום להישאר אצלו. –אבי ואמי  (ג)
 הוריו אכן ישבו במואב כל הזמן שדוד היה במצודה. –וישבו עימו  (ד)
 גד הנביא מנסה לשדל את דוד לחזור ליהודה. –אל תשב במצודה  (ה)
 עצם קיומו של דוד, וחזרתו לפעולה, מעצבנת את דוד. –כי נודע דוד  (ו)

 יש לנו כבר היסטוריה לא נעימה עם החנית הזו.  –וחניתו בידו 
 לא רק שהם תומכים בו, כולם משבט בנימין כדי להרגיש קירבה אליו.  – בני ימיני (ז)

. הוא מאשים אותם בכך שדוד עושה זאת מאז תחילת הרדיפה; הוא ראשית, שאול מתייחס לדוד כ"בן ישי" ולא בשמו –יתן בן ישי 
 הבטיח להם דברים ולכן

 כולם נגדו ועוזרים לדוד בסתר.  –קשרתם כלכם עליי  (ח)

חוקר שעסק הרבה בספר שמואל וטוען טענה. שמואל א' פרק ח' זה הפרק שבו העם רוצה מלך ושמואל מתנגד לזה אבל  -משה גרסיאל
ם אבל יגיד לעם את הרעות שהולכים להיות עם הבאת מלך. מה ששמואל מזהיר את העם לגבי המלך )פסוק אלוקים אומר לשמואל שיסכי

יד'( זה מה ששואל עכשיו מזהיר את עבדיו מדוד. כל מה ששמואל מזהיר שיקרה, שאול מציג את זה כמעשים שהוא כבר עשה, מעשים 
 חיובים. כבר מה ששמואל ניבא קורה אצל המלך הראשון. 

בעקבות הנאום הזה של שאול, דאג האדמי שמוצג כשר בכיר, מספר לשאול שהוא ראה את דוד אצל אחימלך.  - האדומין דואג ויע (ט)
אג מנסה לרכך את הדברים ולמה הוא לא סיפר את זה עד עכשיו? אפשרות אחד שאולי הוא חשב שדוד ושאול לא נפרדו באמת. ד

 א משתמש בביטוי של שאול בשביל להראות לו שהוא בצידו. הו -ולכן הוא בוחר להגיד "ראיתי את בן ישי"

 נשווה בין ההבדלים של מה שקרה לפי המספר המקראי, לפי דווח דואג לשאול, ולפי דווח שאול לאחימלך. טלפון שבור 

 אחימלך <- שאול לשאול <-דאג הסיפור 
 פרק כ"א

 
 
 

 דוד מבקש לחם ומקבל אותו
 מבקש נשק ומקבל

 פרק כ"ב 
 נובה"בא 

 אל אחימלך בן אחיטוב
 וישאל לו בה'
 וצידה נתן לו

 ואת חרב גולית הפלשתי נתן לו"

 פרק כ"ב
 למה קשרתם אליי

 בתתך לו לחם 
 וחרב

 ושאול לו באלוקים
 לקום אליי לאורב כיום הנה
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על הסיפור אז מה ישאל על בריחה?  הרכיב של "וישאל לו בה'" לא קרה בסיפור. א. זה לא מופיע. ב. מה דוד ישאל בה'? הוא ישקר לאחימלך
אג משקר בשביל להכעיס את שאול כי זה מרמז שאחימלך ואופציה אחד זה שדשדאג האדמי הוסיף מדעתו. הרכיב הזה לא הגיוני וסימן 

אומר כי  ידע ומשתף פעולה עם דוד. התמונה הזו הופכת את אחימלך למורד במלכות והיא גם מעצימה את דוד. זה גם הדבר הראשון שדאג
 זה עושה את שאר הדברים )לחם ונשק( כסיוע למרד. אופציה שניה זה שדאג האדמי טעה ולא שיקר. 

משתמש באותו הזלזול שהוא השתמש לדוד. הוא יצר בידול כבר במילות הפתיחה. למה שאול אומר  שאול - שמע נא בן אחיטוב (יב)
פירוש של "עכשיו". פירוש שני זה צירוף מקרים ללא משמעות. אין "נא", לשון בקשה אינה מתאימה עכשיו אבל יכול להיות שזה ב

 משמעות למילים האלה, זה מילת פנייה. 
זה מילה עם המון מטען שמראה על נאמנות ששאול הוא אדוניו. מבחינת שאול אבל אחימלך כבר קשר קשר עם דוד  -הנני אדני 

 ץ את גורלו של אחימלך.רולכן הוא כבר ח
 .אלא הבגידה והקשירה נגדובשביל שאול לא חשוב לו שאר הרכיבים  -למה קשרתם עלי  (יג)
 אחימלך תמה על דברי המלך, הרי דוד הכי נאמן בממלכה! –כדוד נאמן  (יד)
 אני לא שאלתי לדוד ביהוה! למה שאעשה את זה?  –חלילה לי  (טו)
רא לו אחימלך פתאום ולא בן . למה שאול קוומצווה על טבח בכל בית אביוהמלך לא שומע את טענתו של המלך  -מות תמות  (טז)

אחיטוב? יש פרשנים שטוענים שבגזר דין נהוג להגיד את השם. למה שאול מעניש את כל בית אביו של אחימלך? מה הם עשו לו? 
כי הוא חושב שכולם נגדו ויש לו הרגשת נרדפות והוא לא יכול להבדיל מי איתו. שאול לא מסתפק בהריגת בית אביו  יהשאול בפרנו

 אביתר.  -וא הורג בחרב את כל עיר נוב מגבר עד אישה וילדים חוץ מאחדאלא ה

 שאלות הנוגעות לגזר הדין

 למה הם לא רצו לפגוע בכהנים? -פסוק י"ז .1
 מה זה חשוב בסיפור? .2

ח את ידם כי לא רצו לרצה את גזר הדין של המלך? הרי מי שלא משתף פעולה עם המלך יכול להיות גזר דינו מוות. הם לא רצו לשלו םלמה ה
שאול מבין את זה כי הוא לא העניש אותם שהם סירבו ובנוסף, שאול מסביר את סיבת המוות שלהם ולכן זהו הצדקה למעשה  .הם כהנים 

כי הוא יודע שהבקשה שלו זה לא בקשה מובנת מאליה. מי שכן מבצע את גזר הדין זה דאג האדמי כי הוא א. לא יהודי ב. הוא זה שהתחיל 
 ישנן שלוש צורות שבהם התנ"ך מעצים את החשיבות של גזר הדין: את זה. 

  .העובדה שהתנ"ך ציין שהנערים סירבו היא להעצים כמה שהבקשה הזו מוגזמת 

  ,הפסוק "מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור וחמור ושה לפי חרב" מופיע ביספור של עמלק בפרק ט"ו: "מאיש ועד אישה
 עד שה, מגמל ועד חמור". מעולל ועד יונק משור ו

 שאול ביקש מנושא כליו להורגו והוא סירב )חשש לפגוע במשיח ה(. שמואל ב' פרק א': איש זר שמואל א' פרק ל"א -שלומי הוני :
הורג לפי בקשת המלך. מי זה האיש הזר? נער עמלקים. שלומני אומר שהאופן שבו  שאול מת מזכיר את מות נוב. בשני המקרים 

על חניתו. התנ"ך לא אומר במפורש שמה שעשה שאול זה נורא, אבל שהוא מתאר לנו איך שאול מת הוא בעצם משקף  שאול נשען
 בזה את החטא של שאול בהרוגי אנשי נוב. מידה כנגד מידה. למה יש את הרעיון הזה? כי זה יוצר תחושה של צדק. 

 איש חפים מפשע ע"י דואג. 85נהרגו   (יח)

. אותו שאול שריחם על 3זה מצלצל מאוד לפרק ט"ו –אישה מעולל ועד יונק ושור וחמור וזה לפי חרב הכה לפי חרב מאיש ועד   (יט)

 אגג במלחמה עם עמלק ועל הבהמות שלו לא חושב פעמיים בפגיעה בחלק מעמו, מכהני יהוה. זו ביקורת חריפה מאוד על מעשהו.

 אביתר, בנו של אחימלך, הצליח לברוח מנוב.  – בן אחד (כ)

 ר לדוד את אשר אירע.הוא מספ (כא)

דוד אומר שהוא אשם בכך שלא חשב עד הסוף ולא מנע את הטבח הזה, הוא מודה שהוא ידע שדואג ילשין לשאול על  – הגד יגיד  (כב)

 כך.

 דוד מציע שמירה צמודה לאביתר.  – כי משמרת אתה עימדי (כג)
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 ג:פרק כ"
ַוִיְשַאל ָדִוד ַביהָוה, ֵלאמֹּר, ַהֵאֵלְך ְוִהֵכיִתי,  )ב( ַהגֳָרנֹות-ִמים ִבְקִעיָלה, ְוֵהָמה שִֹּסים ֶאתִהֵנה ְפִלְשִתים ִנְלחָ   ַוַיִגדּו ְלָדִוד, ֵלאמֹּר: )א(

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  }ס{  ַבְפִלְשִתים ָהֵאֶלה; ֹּאְמרּו ַא  )ד( ְקִעיָלה-ָדִוד, ֵלְך ְוִהִכיָת ַבְפִלְשִתים, ְוהֹוַשְעָת, ֶאת-ַוי ְנֵשי ָדִוד, ֵאָליו, ִהֵנה ֲאַנְחנּו ַוי
ֹּאֶמר, קּום  )ד( }ס{  ַמַעְרכֹות ְפִלְשִתים.-ֵנֵלְך ְקִעָלה, ֶאל-פֹּה ִביהּוָדה, ְיֵרִאים; ְוַאף ִכי ַויֹוֶסף עֹוד ָדִוד ִלְשאֹול ַביהָוה, ַוַיֲעֵנהּו ְיהָוה; ַוי

ִמְקֵניֶהם, ַוַיְך ָבֶהם, ַמָכה ְגדֹוָלה; -ַוֵיֶלְך ָדִוד ַוֲאָנָשו ְקִעיָלה ַוִיָלֶחם ַבְפִלְשִתים, ַוִיְנַהג ֶאת )ה( ים, ְבָיֶדָךְפִלְשִת -ֲאִני נֵֹּתן ֶאת-ִכי--ֵרד ְקִעיָלה
ַח ֶאְבָיָתר ֶבן )ו(  }ס{  ַויַֹּשע ָדִוד, ֵאת יְֹּשֵבי ְקִעיָלה. ָבא ָדִוד -ַויַֻגד ְלָשאּול, ִכי )ז( ִעיָלה; ֵאפֹוד, ָיַרד ְבָידֹוְק --ָדִוד-ֲאִחיֶמֶלְך ֶאל-ַוְיִהי, ִבְברֹּ

ֹּאֶמר ָשאּול, ִנַכר אֹּתֹו ֱאֹלִהים ְבָיִדי ָהָעם, ַלִמְלָחָמה, ָלֶרֶדת -ָכל-ַוְיַשַמע ָשאּול ֶאת )ח( ִכי ִנְסַגר ָלבֹוא, ְבִעיר ְדָלַתִים ּוְבִריחַ --ְקִעיָלה; ַוי
ֹּאֶמר ֶאל--ַוֵיַדע ָדִוד)ט(  ֲאָנָשיו-ָדִוד ְוֶאל-צּור ֶאלְקִעיָלה, לָ   }ס{  ֶאְבָיָתר ַהכֵֹּהן, ַהִגיָשה ָהֵאפֹוד.-ִכי ָעָליו, ָשאּול ַמֲחִריש ָהָרָעה; ַוי

ֹּאֶמר, ָדִוד, ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ָשמַֹּע ָשַמע ַעְבְדָך ִכי )י( ֲהַיְסִגֻרִני ַבֲעֵלי  )יא( ְלַשֵחת ָלִעיר, ַבֲעבּוִרי--ְקִעיָלה-א ֶאלְמַבֵקש ָשאּול ָלבֹו-ַוי
ֹּאֶמר ְיהָוה, ֵיֵרד.  }ס{  ָנא ְלַעְבֶדָך;-ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ַהֶגד--ְקִעיָלה ְבָידֹו ֲהֵיֵרד ָשאּול, ַכֲאֶשר ָשַמע ַעְבֶדָך ֹּאֶמר ָדִוד)יב( }ס{  ַוי --ַוי

ֹּאֶמר ְיהָוה, ַיְסִגירּו.-ֲאָנַשי, ְבַיד-ֲהַיְסִגרּו ַבֲעֵלי ְקִעיָלה אִֹּתי ְוֶאת ֵמאֹות ִאיש, ַוֵיְצאּו ִמְקִעָלה, -ַוָיָקם ָדִוד ַוֲאָנָשיו ְכֵשש)יג(  }ס{  ָשאּול; ַוי
-ַוֵיֶשב ָדִוד ַבִמְדָבר ַבְמָצדֹות, ַוֵיֶשב ָבָהר ְבִמְדַבר )יד(ִנְמַלט ָדִוד ִמְקִעיָלה, ַוֶיְחַדל, ָלֵצאת -ַגד, ִכיַוִיְתַהְלכּו, ַבֲאֶשר ִיְתַהָלכּו; ּוְלָשאּול הֻ 

ֹּא-ִזיף; ַוְיַבְקֵשהּו ָשאּול ָכל ִזיף, -ַנְפשֹו; ְוָדִוד ְבִמְדַבר-ְלַבֵקש ֶאתָיָצא ָשאּול -ַוַיְרא ָדִוד, ִכי )טו(ְנָתנֹו ֱאֹלִהים ְבָידֹו -ַהָיִמים, ְול
ְרָשה; ַוְיַחֵזק ֶאת-ָשאּול, ַוֵיֶלְך ֶאל-ַוָיָקם ְיהֹוָנָתן ֶבן )טז(  }ס{  ַבחְֹּרָשה. ֹּאֶמר ֵאָליו ַאל )יז(ָידֹו, ֵבאֹלִהים -ָדִוד חֹּ ֹּא ִתְמָצֲאָך -ַוי ִתיָרא, ִכי ל

ִכי ֶאְהֶיה-ְמֹלְך ַעלַיד ָשאּול ָאִבי, ְוַאָתה ִת  ֵדַע ֵכן -ְלָך ְלִמְשֶנה; ְוַגם-ִיְשָרֵאל, ְוָאנֹּ ַוִיְכְרתּו ְשֵניֶהם ְבִרית, ִלְפֵני ְיהָוה; ַוֵיֶשב  )יח(ָשאּול ָאִבי, יֹּ
--ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַתֵתר ִעָמנּו ַבְמָצדֹות, ַבחְֹּרָשה  ָתה ֵלאמֹּר:ָשאּול, ַהִגְבעָ -ַוַיֲעלּו ִזִפים ֶאל )יט( }ס{  ָדִוד ַבחְֹּרָשה, ִויהֹוָנָתן ָהַלְך ְלֵביתֹו.

ֹּאֶמר ָשאּול,  )כא(ֵרד; ְוָלנּו ַהְסִגירֹו, ְבַיד ַהֶמֶלְך --ַאַּות ַנְפְשָך ַהֶמֶלְך, ָלֶרֶדת-ְוַעָתה ְלָכל )כ(ְבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה, ֲאֶשר ִמיִמין ַהְיִשימֹון  ַוי
ִכי ָאַמר   ִמי ָרָאהּו, ָשם:--ְמקֹומֹו ֲאֶשר ִתְהֶיה ַרְגלֹו-ָנא ָהִכינּו עֹוד, ּוְדעּו ּוְראּו ֶאת-ְלכּו )כב(ִכי ֲחַמְלֶתם, ָעָלי   ם ַאֶתם ַליהָוה:ְברּוִכי

ֶיְשנֹו -ָנכֹון, ְוָהַלְכִתי ִאְתֶכם; ְוָהָיה, ִאם-ְבֶתם ֵאַלי ֶאלּוְראּו ּוְדעּו, ִמכֹּל ַהַמֲחבִֹּאים ֲאֶשר ִיְתַחֵבא ָשם, ְושַ  )כג(ֵאַלי, ָערֹום ַיְעִרם הּוא 
ֶאל, ְיִמין ַהְיִשימֹון --ַוָיקּומּו ַוֵיְלכּו ִזיָפה, ִלְפֵני ָשאּול; ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו ְבִמְדַבר ָמעֹון, ָבֲעָרָבה )כד(ְוִחַפְשִתי אֹּתֹו, ְבכֹּל ַאְלֵפי ְיהּוָדה --ָבָאֶרץ

ַוֵיֶלְך  )כו(ָדִוד ִמְדַבר ָמעֹון -אּול, ַוִיְרדֹּף ַאֲחֵריַוֵיֶלְך ָשאּול ַוֲאָנָשיו, ְלַבֵקש, ַוַיִגדּו ְלָדִוד, ַוֵיֶרד ַהֶסַלע ַוֵיֶשב ְבִמְדַבר ָמעֹון; ַוִיְשַמע שָ  כה()
ֲאָנָשיו, -ָדִוד ְוֶאל-ִמֶזה; ַוְיִהי ָדִוד ֶנְחָפז ָלֶלֶכת, ִמְפֵני ָשאּול, ְוָשאּול ַוֲאָנָשיו עְֹּטִרים ֶאל ָשאּול ִמַצד ָהָהר, ִמֶזה, ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו ִמַצד ָהָהר,

דֹּף ַאֲחֵרי ָדִוד, ַוֵיֶלְך, ַוָיָשב ָשאּול, ִמְר  )כח(ָהָאֶרץ -ָפְשטּו ְפִלְשִתים ַעל-ַמֲהָרה ְוֵלָכה, ִכי  ָשאּול ֵלאמֹּר:-ּוַמְלָאְך ָבא, ֶאל )כז(ְלָתְפָשם 
 }ס{  ֶגִדי.-ַוַיַעל ָדִוד, ִמָשם; ַוֵיֶשב, ִבְמָצדֹות ֵעין )כט(ֵכן, ָקְראּו ַלָמקֹום ַההּוא, ֶסַלע, ַהַמְחְלקֹות -ִלְקַראת ְפִלְשִתים; ַעל

 פירוש ע"פ פסוקים:
 ואה שלו בגורן כי זה מותיר אותו בלי אוכל. זה דבר מאוד מאוד קשה לחקלאי ששם את התב - שסים את הגרנות (א)
 .שתיםיכת לקעילה וללכת להילחם בפלדוד שואל בה' האם לל -האלך והכיתי  (ב)

 יהוה עונה לו לשאלתו באופן מלא. לך ותכה. –לך והכית 
 יהוה מייחס לדוד תפקיד חשוב, הושעת אנשי קעילה. זו מילה דרמטית שמעצימה את חשיבותו של דוד.  –הושעת 

לשאול כי ה שתים ומציל את אנשי מקעילה. הסיפור הזה מאוד חשוב כי דוד נתפס לאלטרנטיביהסיפור הזה מספר על כך שדוד נלחם בפל
 -הוא מגונן על העם, מה ששואל לא עושה כמנהיג. דבר שני, דוד שואל בה' וזה מראה שאלוקים איתו. אלה שני הדברים המשמעותיים בסיפור

 ואל בה'. דוד כמנהיג ודוד כש
התקלה בסיפור זה שאנשי דוד מתערבים בשיחה. יש פה פחד עמוק מצדם. הטענה שלהם זה שממול  - אנחנו פה ביהודה יראים (ג)

 שתים? אז מה עושה דוד? שואל שוב את ה'. ישאול הם מפחדים, אז ללכת להילחם בפל
 "רד"ו. הפועל "קום" מייצר דחיפות היא החזקה יותר ברור תשובת יהוה השנייהתשובת ה' השנייה.  -כי אני נתן את פלשתי בידך  (ד)

לא כועס על דוד שהוא  אלוהיםעם דוד ודוד יצליח.  שאלוהיםשתים בידך" אומר יזה לשון של מלחמה. הביטוי "כי אני נותן את הפל
 ה, אלא הוא מעודד אותו.ימדבר איתו פעם שני

זה  -להם. יש פה תמונה מאוד חזקה בין עובדי האדמה ורועי הצאןשתים וגונב את המקנה שידוד נלחם בפל -וינהג את מקניהם  (ה)
 העימות האלטרנטיבי. 

ים האלויהוה אמר לדוד רק להכות בהם, אך המעשה צלח מאוד. הוא הכה בהם לא רק מכה, אלא כזו גדולה!  –ויך בהם מכה גדולה 
 אן. זה בעצם מעצים את הצלחתו של דוד במלחמה.ים אמר שינצחו והם אפילו גנבו להם את הצהאמר מכה והיה מכה גדולה, אלו

דרך אפוד. מה שמוזר בפסוק הזה זה המיקום של הפסוק הזה כי  -הפסוק הזה בא להסביר לי איך הוא שאל בה' - אפוד ירד בידו (ו)
דם או כבר סיפרו לנו שדוד שאל באלוקים אז למה עכשיו נזכרים להגיד לנו איך הוא שאל? זה המשמעות של התנ"ך שאין מוק

 מאוחר בתורה אבל עדיין נשאלת את השאלה למה לשבור את הסדר? 
ים הים לא עם שאול, אלוהים סידר לו הזדמנות פז וזה אירוני מבחינת המספר כי אלוהשאול אומר שאלו -נער אותו אלוהים בידי  (ז)

 מצור ואז להתקיף את דוד. הדיח את שאול ושאול עוד מתנגד להדחה הזו. התוכנית של שאול היא להגיע לקעילה ולהטיל 
 ית לשאול, הוא יורד לצור על דוד עם כל האנשים שלו. באובססיביות האופנת –לצור על דוד  (ח)
 דוד מבין ששאול אחריו, והוא מבקש לשאול שוב בה'.  –הגישה האפוד  (ט)
 לשון כבוד רב לאלוהים.  –יהוה אלהי ישראל  (י)
 שני שאלות.דוד שואל  – הירד שאול? היסגרו בעלי קעילה בידו? (יא)

 ויהוה עונה על שאלה אחת. –ירד 
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מאחר ויהוה לא ענה על השאלה הראשונה ששאל, דוד חוזר עליה, ולא חוטף מזעמו של יהוה. להפך,  – היסגרו בעלי קעילה אותי (יב)
 מקבל תשובות לכל שאלותיו בנוחות ובנעימות. 

לשאול. השם של הדמות אירונית לפעולה שלה. כאן זה מאוד בולט,  טוען שהשם שאול הוא שם אירוני כי שאול לא יודע -פרופ' משה גרסיאל
כי לדוד יש יחסים מאוד טובים עם אלוקים ומה מאפיין את הקשר הטוב הזה? הפעולות של דוד. ככששאול הורג את אנשי נוב, אביתר בורח 

 דוד לה'. עם האפוד ונותן לדוד הזדמנות לדבר עם ה'. פעולותיו של שאול מעצימות את הקשר בין 
שאול אינו מסוגל להגיד שהוא חטא לעומת דוד שהיה לו את חטא בת שבע, הוא מודה שהוא חטא. התנ"ך אומר שאם אדם צריך להיות טוב 
ולשאוף לחיים מתוקנים ובוודאי לא יחטא אבל עם אני שם את כל הביצים בסל הזה, רוב האנשים לא יצליחו לעמוד בזה ולכן התנ"ך לא 

 להגיד שטעיתי ולחזור בתשובה.  -אלא העובדה של התיקוןמתרכז בחטא 
 הלכו בלי מטרה כל כך, כי המטרה היתה לברוח. – ויתהלכו באשר יתהלכו (יג)
 שאול לא מוותר, ממשיך לחפש אותו.  –כל הימים   (יד)
 דוד נמצא במצב של חולשה, של פחד.  –וירא דוד  (טו)
 קלילים ונעימים. המילים גורמות למהלך של יהונתן להיראות כמעשים  – ויקם (טז)

 ממש מנסה להגביר את התמיכה שלו.  – ויחזק את ידו באלוהים
 כנראה שדוד מפחד, לא תומכים במי שאינו צריך תמיכה.  – אל תירא (יז)

 תיאוריה של סטיב אפק, שיהונתן לא בוחר צד. הוא תומך בדוד, ונשאר בבית. הוא לא רואה בתמיכה בדוד מרידה באביו. –שאול אבי 
 יהונתן מעודד את דוד ומנסה לתמוך בו. דוד נמצא במשבר.  – אבי יודע וגם שאול

לפני מקום שבו עובדים את ה'. הם כורתים את הברית שם וזה נותן לברית תוקף אלוהי. אם הברית הזו היתה מצליחה,  – לפני ה'  (יח)
, אף בןניסיון להתאחדות. למיכל לא נולד  , יש23ויהונתן לא היה מת, היתה נוצרת אחדות יהודאית בניימינית. גם בשמואל ב' ו' 

 ואם היה נולד לה היתה נוצרת אחדות בין בנימין ליהודה.
 איש נכנסים בכמה וכמה מערות, ולא רק במערה אחת.  600במערות.  – במצדות (יט)
 למה שקעילה ירצו להסגיר את דוד? כנראה שהם בטראומת נב. – הסגירו (כ)
 ד, והוא דמות שבאופן כללי נעה על הציר של חזק חלש. שאול נמצא במצב חלש מאו –חמלתם עליי  (כא)
 אני רוצה עוד חומר, תעבדו עוד את המידע שלנו. – הכינו עוד (כב)
 תביאו לי מידע מדויק, ואני אגיע לשם. -אל נכון    (כג)
 אם הוא באזור, מצוין.  – אם ישנו בארץ 
 זור, הוא יחפש אותו עד שהוא ימצא אותו. משפחות יהודה. שאול מבטיח שאם הם לא ימצאו את דוד בא – אלפי יהודה 
 מקיפים. – עוטרים  (כו)
 שליח, מופיע רבות במקרא במובן הזה.  –מלאך   (כז)
 קודם העם, אחר כך רצונותיו ומחשקיו. יש לשאול סדר עדיפיות כלשהו, אשר על פיו הוא בוחר לפעול.  – וישב שאול  (כח)
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 פרק כ"ד:
ַוִיַקח ָשאּול, ְשֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש  )ב( }ס{  ַאֲחֵרי, ְפִלְשִתים; ַוַיִגדּו לֹו, ֵלאמֹּר, ִהֵנה ָדִוד, ְבִמְדַבר ֵעין ֶגִדי.ַוְיִהי, ַכֲאֶשר ָשב ָשאּול, מֵ  )א(

ֹּ  )ג(ְפֵני, צּוֵרי ַהְיֵעִלים -ָדִוד ַוֲאָנָשיו, ַעל-ִיְשָרֵאל; ַוֵיֶלְך, ְלַבֵקש ֶאת-ִמָכל--ָבחּור ֹּאן ַעל-א ֶאלַוָיב ֹּא ָשאּול, -ִגְדרֹות ַהצ ַהֶדֶרְך, ְוָשם ְמָעָרה, ַוָיב
ֹּאְמרּו ַאְנֵשי ָדִוד ֵאָליו, ִהֵנה ַהיֹום ֲאֶשר)ד( ַרְגָליו; ְוָדִוד, ַוֲאָנָשיו, ְבַיְרְכֵתי ַהְמָעָרה, יְֹּשִבים -ְלָהֵסְך ֶאת ֵתן -וי ִכי נֹּ ָאַמר ְיהָוה ֵאֶליָך ִהֵנה ָאנֹּ

ִיְבָך( ְבָיֶדָך, ְוָעִשיָת לֹו, ַכֲאֶשר ִיַטב ְבֵעיֶניָך; ַוָיָקם ָדִוד, ַוִיְכרֹּת ֶאת-תֶא  ֵכן, ַוַיְך -ַוְיִהי, ַאֲחֵרי )ה(ַבָלט  ְלָשאּול-ַהְמִעיל ֲאֶשר-ְכַנף-איביך )אֹּ
ֹּאֶמר ַלֲאָנָשיו ָחִליָלה ִלי ֵמְיהָוה, ִאםוַ  )ו(ָכָנף ֲאֶשר ְלָשאּול -ַעל ֲאֶשר ָכַרת, ֶאת--ָדִוד, אֹּתֹו-ֵלב ִני ִלְמִשיַח -ֶאֱעֶשה ֶאת-י ַהָדָבר ַהֶזה ַלאדֹּ

ֹּא ְנָתָנם ָלקּום ֶאל-ַוְיַשַסע ָדִוד ֶאת )ז(ְמִשיַח ְיהָוה, הּוא -ִכי  ִלְשֹלַח ָיִדי, בֹו:--ְיהָוה ֵמַהְמָעָרה, ָשאּול; ְוָשאּול ָקם -ֲאָנָשיו ַבְדָבִרים, ְול
ִני ַהֶמֶלְך; ַוַיֵבט ָשאּול ַאֲחָריו, -ֵכן, ַוֵיֵצא מן המערה )ֵמַהְמָעָרה(, ַוִיְקָרא ַאֲחֵרי-ַוָיָקם ָדִוד ַאֲחֵרי )ח(  }ס{  ַוֵיֶלְך ַבָדֶרְך. ָשאּול ֵלאמֹּר, ֲאדֹּ

ֹּא )ט( }ס{  ַוִיקֹּד ָדִוד ַאַפִים ַאְרָצה ַוִיְשָתחּו. ִהֵנה  )י(ִהֵנה ָדִוד, ְמַבֵקש ָרָעֶתָך   ִדְבֵרי ָאָדם ֵלאמֹּר:-ֶמר ָדִוד ְלָשאּול, ָלָמה ִתְשַמע ֶאתַוי
ֹּא-ַהיֹום ַהֶזה ָראּו ֵעיֶניָך, ֵאת ֲאֶשר ִניֶאְשלַ -ְנָתְנָך ְיהָוה ַהיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה, ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעֶליָך; ָואַֹּמר, ל ְמִשיַח -ִכי--ח ָיִדי ַבאדֹּ

ֹּא ֲהַרְגִתיָך, ַדע ּוְרֵאה ִכי ֵאין ְבָיִדי ָרָעה ָוֶפַשע -ִכי ְבָכְרִתי ֶאת  ְכַנף ְמִעיְלָך, ְבָיִדי:-ַגם ְרֵאה ֶאת--ְוָאִבי ְרֵאה )יא(ְיהָוה, הּוא  ְכַנף ְמִעיְלָך ְול
ֹּא ֹּא ִתְהֶיה )יב(ְפִשי, ְלַקְחָתה נַ -ְוַאָתה צֶֹּדה ֶאת--ָחָטאִתי ָלְך-ְול ֹּאַמר,  )יג(ָבְך -ִיְשפֹּט ְיהָוה ֵביִני ּוֵביֶנָך, ּוְנָקַמִני ְיהָוה ִמֶמָך; ְוָיִדי, ל ַכֲאֶשר י

ֹּא ִתְהֶיה ִני, ֵמְרָשִעים, ֵיֵצא ֶרַשע; ְוָיִדי, ל ַאֲחֵרי ֶכֶלב ֵמת, ַאֲחֵרי   ַאֲחֵרי ִמי ַאָתה רֵֹּדף: ַאֲחֵרי ִמי ָיָצא ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל, )יד(ָבְך -ְמַשל ַהַקְדמֹּ
-ַוְיִהי ְכַכלֹות ָדִוד, ְלַדֵבר ֶאת )טז( }פ{  ִריִבי, ְוִיְשְפֵטִני ִמָיֶדָך.-ְוָהָיה ְיהָוה ְלַדָין, ְוָשַפט ֵביִני ּוֵביֶנָך; ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת )טו(ַפְרעֹּש ֶאָחד 

ְלָך ֶזה ְבִני ָדִוד; ַוִיָשא ָשאּול קֹּלֹו, ַוֵיְבְך -ֶאלַהְדָבִרים ָהֵאֶלה  ֹּאֶמר ָשאּול, ֲהקֹּ ֹּאֶמר, ֶאל )יז(ָשאּול, ַוי ִכי ַאָתה   ָדִוד, ַצִדיק ַאָתה, ִמֶמִני:-ַוי
ֹּא --ָעִשיָתה ִאִתי טֹוָבה-ם, ֵאת ֲאֶשרואת )ְוַאָתה( ִהַגְדָת ַהיֹו )יח(ְגַמְלַתִני ַהטֹוָבה, ַוֲאִני ְגַמְלִתיָך ָהָרָעה  ֵאת ֲאֶשר ִסְגַרִני ְיהָוה ְבָיְדָך, ְול

ה ְוַעָתה ִהנֵ  )כ(אְֹּיבֹו, ְוִשְלחֹו ְבֶדֶרְך טֹוָבה; ַויהָוה, ְיַשֶלְמָך טֹוָבה, ַתַחת ַהיֹום ַהֶזה, ֲאֶשר ָעִשיָתה ִלי -ִיְמָצא ִאיש ֶאת-ְוִכי )יט(ֲהַרְגָתִני 
ַתְשִמיד -ַזְרִעי, ַאֲחָרי; ְוִאם-ַתְכִרית ֶאת-ְוַעָתה, ִהָשְבָעה ִלי ַביהָוה, ִאם )כא(ָיַדְעִתי, ִכי ָמֹלְך ִתְמלֹוְך; ְוָקָמה, ְבָיְדָך, ַמְמֶלֶכת, ִיְשָרֵאל 

 }ס{  ַהְמצּוָדה.-ֵביתֹו, ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו, ָעלּו ַעל-ל, ֶאלַוִיָשַבע ָדִוד, ְלָשאּול; ַוֵיֶלְך ָשאּו )כב(ְשִמי, ִמֵבית ָאִבי -ֶאת
 
 שוב מלשינים לשאול ואומרים לו איפה דוד נמצא. – ויגד לו (א)
איפה שהיעלים מטפסים, לא מקום שקל להגיע אליו, אלא מקשה את ההגעה אליו. דוד מסתתר במקום שמקשה על  – צורי היעלים (ב)

לקחת את העניינים בידיים. התפיסה שהמקרא מבטא איננה ניסית אלא דווקא כזו שדורשת מהאדם  שאול להגיע אליו, וזאת על מנת
 לקחת אחריות על מעשיו. 

ככל הנראה הכוונה היא להטיל את מימיו, לעשות שירותים , במילים מכובדות. נשים לב ששאול נמצא בעמדת כח.  - להסך את רגליו  (ג)
 , מתוך בטחון עצמי גבוהה ככל הנראה, כל חייל יודע שבשטח אויב לא מסתובבים לבד. הוא נכנס להטיל את מימיו בלי חייליו

 לפי אברבנאל לא מדובר בדיבור ממש של ה', אלא בכך שזה נראה על פני השטח. ה' מארגן את המקרים בעולם.  – הנה אנכי נותן (ד)
 שים לשאול. בלי ששאול שם לב. את הפסוק הזה צריך לקרוא בלחישה, העבדים מתלחש – בלט

 יכול  להיות שדוד מבין שהוא עתיד לחוות את אותו הדבר שהוא מעולל לשאול, ועל כן הוא חושש. – ויך לב דוד (ה)
דוד לא רוצה לפגוע בשאול כי הוא משיח ה' )אפילו לא לכרות לו את כנף מעילו!(. יש לנו כאן קושי. מקבלים את הרושם  – חלילה לי (ו)

 ם בד', כאשר בה' קורה משהו. כאן יש להציע שתי הצעות פרשניות: שדוד מגיב להם בו', על דבריה
)רש"י( אין מוקדם ומאוחר בתורה. בעצם צריך להסתכל על התורה כאומנות, ולא כספר היסטוריה. צריך לקרוא את הפסוקים כך  .1

ֹּאְמרּו ַאְנֵשי ָדִוד ֵאָליו, ִהֵנה ַהיֹום ֲאֶשר)ד( :  ִכי נֵֹּתן ֶאתָאַמר ְיהָוה ֵאֶליָך ִהנֵ -וי ִיְבָך( ְבָיֶדָך, ְוָעִשיָת לֹו, ַכֲאֶשר ִיַטב ְבֵעיֶניָך;-ה ָאנֹּ  איביך )אֹּ
ֹּאֶמר ַלֲאָנָשיו ָחִליָלה ִלי ֵמְיהָוה, ִאם )ו( ִני ִלְמִשיַח ְיהָוה-ֶאֱעֶשה ֶאת-ַוי  )המשך ד'( ְמִשיַח ְיהָוה, הּוא-ִכי  ִלְשֹלַח ָיִדי, בֹו:--ַהָדָבר ַהֶזה ַלאדֹּ

 ָכָנף ֲאֶשר ְלָשאּול.-ַעל ֲאֶשר ָכַרת, ֶאת--ָדִוד, אֹּתֹו-ֵכן, ַוַיְך ֵלב-ַוְיִהי, ַאֲחֵרי )ה(ַבָלט —ְלָשאּול-ַהְמִעיל ֲאֶשר-ְכַנף-ַוָיָקם ָדִוד, ַוִיְכרֹּת ֶאת
ֹּא ְנָתָנם ָלקּו-ַוְיַשַסע ָדִוד ֶאת )ז(   ָשאּול; ְוָשאּול ָקם ֵמַהְמָעָרה, ַוֵיֶלְך ַבָדֶרְך.-ם ֶאלֲאָנָשיו ַבְדָבִרים, ְול

 קשה להסביר למה הסיפור אכן נכתב ככה לפי הפירוש הזה. 
. מיד לאחר הצעת עבדיו, הוא קם והולך ומתכנן להרוג את שאול. בסופו של דבר הוא רק כורת את מעילו הפסוקים הם לפי הסדר .2

הוא לא מוכן! המילה "ויכרות" מזמינה בשיטת צמד כפול את "ויכרות את ראשו", אך לא כך של שאול, וחוזר ומסביר להם ש
 הסיפור. למרות שהיינו שחושבים דוד יהרוג את שאול, דוד לא מוכן להרוג את שאול = משיח ה'. 

וע בשאול, ובד' היה זה דוד שעשה ראינו כבר את הפועל "לקום" בפסוק ד' , על דוד. כאן העבדים רוצים לקום כדי לפג – ולא נתנם לקום (ז)
 כן. 

 שוב הפועל הזה חוזר. –ויקם  (ח)
 דוד מנסה ליצור אווירה של כבוד כלפי שאול המלך.  –אדני המלך 

 עוד סימן של כבוד כלפי שאול.  –ויקד 
 למה אתה מאמין לאלה שאומרים שדוד מבקש את רעתך?! – דברי אדם (ט)
ו העבדים שלו אז במערה. ומדגיש שלמרות שהוא יכל להרוג את שאול, הוא בחר שלא דוד מתחיל לדבר בשם ה', כמ –נתנך ה' היום  (י)

 לעשות כן. 
 קשה מאוד להסביר את המילה. המילה 'אחס' יותר הגיונית, ואולי זו טעות העתקה. – ותחס

הוא מבקש לקשר בינהם דוד שם דגש על הקשר המשפחתי בינו לבין שאול, או שאין כאן משמעות מילולית של העניין אלא ש – ואבי (יא)
 ולהתייחס ליחסיהם אחרת. 

 לא עשיתי לך שום דבר.  – ופשע לא חטאתי לך
 ה' ינקום את נקמתי. כנראה שדוד מקווה ששאול ימות, ה' ידאג לפגוע בו על מה שהוא עשה לדוד.  –ונקמני  (יב)
יה בחכמה רבה לדעת להשתמש במשלים מדובר בתרבות מזרחית עתיקה, של משלים ופתגמים רבים. בעבר מדובר ה – משל הקדמני (יג)

 ובמשפטים האלה.
 (.43ושמ"א י"ז  24הכלב היא חיה מאוסה בתקופת המקרא )ראו מל"א כ"א  – כלב מת (יד)

 ככל הנראה ציפור, ולא אותה החיה שאנו מכירים היום.  – פרעש
 במלך. דוד נשבר לחלוטין, ודורש מאלוהים לריב את ריבו. הוא לא הולך לפגוע – והיה ה' לדיין (טו)
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 שאול חיכה ונתן לשאול לפרוק את הכל. – ככלות דוד לדבר (טז)
 שואל לא שואל כאן לזהותו של דוד, אלא על מיקומו ביחס לקשר בינהם. מיד אחר כך שאול מתחיל לבכות.  – הקולך זה בני דוד

 שאול מכיר בטובו של דוד ומתנצל על מעשיו.  –צדיק אתה ממני  (יז)
 קראית היא לא רק להחזיר, כמו בעברית שלנו. אולי גם במשמעות של להעניק. המילה גמול בעברית מ – גמלתני

 שאול יחד עם דוד ומקבל את דבריו. –עשיתה איתי הטובה  (יח)
שאול אפילו מברך את דוד! אך הוא עדיין לא מביא שום מילה מעצמו, לא מראה שום נכונות מצדו  –ישלמך טובה תחת היום הזה  (יט)

 לעשות משהו בנידון. 
 שאול מודה כאן בפעם הראשונה שדוד הוא המלך הבא של ממלכת ישראל. –מלוך מלך ת (כ)
 שאול משביע את דוד שלא להכרית את שמו של שאול ומשפחתו מהמלוכה. –השבעה לי  (כא)
 דוד מקבל את בקשת שאול. –וישבע  (כב)

 שאול הלך אל ביתו ודוד ואנשים עלו למצודה. התפרדו שוב, ולא הלכו יחד.   – עלו...וילך
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  רק כ"ה:פ

ְוִאיש ְבָמעֹון  )ב( }פ{  ִמְדַבר ָפאָרן.-לֹו, ַוִיְקְבֻרהּו ְבֵביתֹו ָבָרָמה; ַוָיָקם ָדִוד, ַוֵיֶרד ֶאל-ִיְשָרֵאל ַוִיְסְפדּו-ַוִיָקְבצּו ָכל--ַוָיָמת ְשמּוֵאל )א(
ֹּאן ְש  ז ֶאת-ֹלֶשתּוַמֲעֵשהּו ַבַכְרֶמל, ְוָהִאיש ָגדֹול ְמאֹּד, ְולֹו צ ֹּאנֹו, ַבַכְרֶמל -ֲאָלִפים, ְוֶאֶלף ִעִזים; ַוְיִהי ִבְגזֹּ ְוֵשם ָהִאיש ָנָבל, ְוֵשם ִאְשתֹו  )ג(צ

ֵזז ָנָבל, ֶאת-ִכי  ְדָבר:ַוִיְשַמע ָדִוד, ַבִמ )ד( ֶשֶכל ִויַפת תַֹּאר, ְוָהִאיש ָקֶשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהּוא כלבו )ָכִלִבי( -ֲאִבָגִיל; ְוָהִאָשה טֹוַבת ֹּאנֹו -גֹּ צ
ֹּאֶמר ָדִוד ַלְנָעִרים, ֲעלּו ַכְרֶמָלה ּוָבאֶתם ֶאל)ה(  ַוֲאַמְרֶתם כֹּה, ֶלָחי;  )ו(לֹו ִבְשִמי, ְלָשלֹום -ָנָבל, ּוְשֶאְלֶתם-ַוִיְשַלח ָדִוד, ֲעָשָרה ְנָעִרים; ַוי

ִעים ֲאֶשר )ז(ְלָך ָשלֹום -ל ֲאֶשרְוַאָתה ָשלֹום ּוֵביְתָך ָשלֹום, ְוכֹּ  ְזִזים ָלְך; ַעָתה, ָהרֹּ ֹּא--ְלָך ָהיּו ִעָמנּו-ְוַעָתה ָשַמְעִתי, ִכי גֹּ ֹּא ֶהְכַלְמנּום ְול -ל
ָנא, -יֹום טֹוב, ָבנּו; ְתָנה-ַעל-ִכי--ים ֵחן ְבֵעיֶניָךְנָעֶריָך ְוַיִגידּו ָלְך, ְוִיְמְצאּו ַהְנָעִר -ְשַאל ֶאת )ח(ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַבַכְרֶמל -ִנְפַקד ָלֶהם ְמאּוָמה, ָכל

ַוַיַען ָנָבל  )י(ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְבֵשם ָדִוד; ַוָינּוחּו -ָנָבל ְכָכל-ַוָיבֹּאּו ַנֲעֵרי ָדִוד, ַוְיַדְברּו ֶאל )ט(ֵאת ֲאֶשר ִתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך, ּוְלִבְנָך, ְלָדִוד 
ֹּאֶמר, ִמי ָדִוד, ּוִמי ֶבןַעבְ -ֶאת ָניו -ֵדי ָדִוד, ַוי ֵמיַמי, -ַלְחִמי, ְוֶאת-ְוָלַקְחִתי ֶאת )יא(ִיָשי; ַהיֹום, ַרבּו ֲעָבִדים, ַהִמְתָפְרִצים, ִאיש ִמְפֵני ֲאדֹּ

ֹּא ָיַדְעִת  ְזָזי; ְוָנַתִתי, ַלֲאָנִשים, ֲאֶשר ל ָדִוד, ְלַדְרָכם; ַוָיֻשבּו, ַוָיבֹּאּו, ַוַיִגדּו -ַוַיַהְפכּו ַנֲעֵרי )יב(י, ֵאי ִמֶזה ֵהָמה ְוֵאת ִטְבָחִתי, ֲאֶשר ָטַבְחִתי ְלגֹּ
ֹּאֶמר ָדִוד ַלֲאָנָשיו ִחְגרּו ִאיש ֶאת )יג(לֹו, ְככֹּל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה  ַחְרבֹו; ַוַיֲעלּו ַאֲחֵרי -ֶאת ָדִוד,-ַחְרבֹו, ַוַיְחגֹּר ַגם-ַחְרבֹו, ַוַיְחְגרּו ִאיש ֶאת-ַוי

ִהֵנה ָשַלח ָדִוד ַמְלָאִכים   ֶאָחד ֵמַהְנָעִרים ֵלאמֹּר:-ְוַלֲאִביַגִיל ֵאֶשת ָנָבל, ִהִגיד ַנַער )יד(ַהֵכִלים -ָדִוד, ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש, ּוָמאַתִים, ָיְשבּו ַעל
ֵנינּו, ַוָיעַ -ֵמַהִמְדָבר ְלָבֵרְך ֶאת ֹּא )טו(ט ָבֶהם ֲאדֹּ ֹּא ָהְכַלְמנּו, ְול ִבים ָלנּו ְמאֹּד; ְול ְיֵמי ִהְתַהַלְכנּו ִאָתם, -ָפַקְדנּו ְמאּוָמה, ָכל-ְוָהֲאָנִשים, טֹּ

ֹּאן -יֹוָמם, ָכל-ַלְיָלה ַגם-חֹוָמה ָהיּו ָעֵלינּו, ַגם )טז(ִבְהיֹוֵתנּו ַבָשֶדה  ִעים ַהצ -ִכי--ַתֲעִשי-ְוַעָתה, ְדִעי ּוְרִאי ַמה ()יזְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָמם, רֹּ
ֵנינּו, ְוַעל ָכל-ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל -ַוְתַמֵהר אבוגיל )ֲאִביַגִיל( ַוִתַקח ָמאַתִים ֶלֶחם ּוְשַנִים ִנְבֵלי )יח(ְבִלַיַעל, ִמַדֵבר, ֵאָליו -ֵביתֹו; ְוהּוא, ֶבן-ֲאדֹּ

ֹּאן עשוות )ֲעשּו ֹּאֶמר ִלְנָעֶריָה ִעְברּו  )יט(ַהֲחמִֹּרים -יֹות( ְוָחֵמש ְסִאים ָקִלי, ּוֵמָאה ִצֻמִקים, ּוָמאַתִים ְדֵבִלים; ַוָתֶשם, ַעלַיִין, ְוָחֵמש צ ַות
ֹּא ִהִגיָדה  ֶרֶדת ְבסֵ -ְוָהָיה ִהיא רֶֹּכֶבת ַעל )כ(ְלָפַני, ִהְנִני ַאֲחֵריֶכם ָבָאה; ּוְלִאיָשה ָנָבל, ל ֶתר ָהָהר, ְוִהֵנה ָדִוד ַוֲאָנָשיו, יְֹּרִדים ַהֲחמֹור, ְויֹּ

ֹּא-ָכל-ְוָדִוד ָאַמר, ַאְך ַלֶשֶקר ָשַמְרִתי ֶאת )כא(ִלְקָראָתה; ַוִתְפגֹּש, אָֹּתם  ִלי -לֹו, ְמאּוָמה; ַוָיֶשב-ֲאֶשר-ִנְפַקד ִמָכל-ֲאֶשר ָלֶזה ַבִמְדָבר, ְול
ְיֵבי ָדִוד, ְוכֹּה יִֹּסיף:ַיֲעשֶ -כֹּה )כב(ָרָעה, ַתַחת טֹוָבה  ַוֵתֶרא  )כג(ַהבֶֹּקר, ַמְשִתין ְבִקיר -לֹו ַעד-ֲאֶשר-ַאְשִאיר ִמָכל-ִאם  ה ֱאֹלִהים ְלאֹּ

ֹּאֶמר, ִבי-פֹּל, ַעלַוִת  )כד(ָפֶניָה, ַוִתְשַתחּו, ָאֶרץ -ָדִוד, ַוְתַמֵהר, ַוֵתֶרד ֵמַעל ַהֲחמֹור; ַוִתפֹּל ְלַאֵפי ָדִוד, ַעל-ֲאִביַגִיל, ֶאת ִני -ַרְגָליו, ַות ֲאִני ֲאדֹּ
ִני ֶאת-ַאל )כה( ָנא ֲאָמְתָך, ְבָאְזֶניָך, ּוְשַמע, ֵאת ִדְבֵרי ֲאָמֶתָך-ן; ּוְתַדֶברֶהָעֹו ָנָבל, ִכי ִכְשמֹו -ִאיש ַהְבִלַיַעל ַהֶזה ַעל-ִלבֹו ֶאל-ָנא ָיִשים ֲאדֹּ

ֹּא ָרִאיִתי ֶאת--ָבָלה ִעמֹו; ַוֲאִני, ֲאָמְתָךָנָבל ְשמֹו, ּונְ --הּוא-ֶכן ִני, ֲאֶשר ָשָלְחָת -ל ִני, ַחי )כו(ַנֲעֵרי ֲאדֹּ ַנְפְשָך ֲאֶשר ְמָנֲעָך -ְיהָוה ְוֵחי-ְוַעָתה ֲאדֹּ
ְיֶביָך, ְוַהְמַבְקִשים ֶא  ִני, ָרָעה -לְיהָוה ִמבֹוא ְבָדִמים, ְוהֹוֵשַע ָיְדָך, ָלְך; ְוַעָתה, ִיְהיּו ְכָנָבל אֹּ ֹּאת, ֲאֶשר )כז(ֲאדֹּ ֵהִביא -ְוַעָתה ַהְבָרָכה ַהז

ִני  ִני; ְוִנְתָנה, ַלְנָעִרים, ַהִמְתַהְלִכים, ְבַרְגֵלי ֲאדֹּ ִני ַבִית ֶנֱאָמן, ִכי-ִכי ָעשֹּה  ָשא ָנא, ְלֶפַשע ֲאָמֶתָך: )כח(ִשְפָחְתָך ַלאדֹּ -ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאדֹּ
ֹּאִמְלֲחמֹות יְ  ִני ִנְלָחם, ְוָרָעה ל ִני ְצרּוָרה ִבְצרֹור -ַוָיָקם ָאָדם ִלְרָדְפָך, ּוְלַבֵקש ֶאת )כט(ִתָמֵצא ְבָך, ִמָיֶמיָך -הָוה ֲאדֹּ ַנְפֶשָך; ְוָהְיָתה ֶנֶפש ֲאדֹּ

ְיֶביָך ְיַקְלֶעָנה, ְבתֹוְך ַכף ַהָקַלע ִני, ְככֹּל ֲאֶשר-ְוָהָיה, ִכי )ל( ַהַחִיים, ֵאת ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְוֵאת ֶנֶפש אֹּ ַהטֹוָבה, -ִדֶבר ֶאת-ַיֲעֶשה ְיהָוה ַלאדֹּ
ִני, ְוִלְשָפְך )לא(ִיְשָרֵאל -ְוִצְּוָך ְלָנִגיד, ַעל--ָעֶליָך ֹּאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמְכשֹול ֵלב ַלאדֹּ ֹּא ִתְהֶיה ז ִני, לֹו; ְוֵהיִטב יְ -ְול הָוה ָדם ִחָנם, ּוְלהֹוִשיַע ֲאדֹּ

ִני, ְוָזַכְרָת ֶאת ֹּאֶמר ָדִוד, ַלֲאִביַגל: )לב( }ס{ ֲאָמֶתָך.-ַלאדֹּ ּוָברּוְך  )לג(ָברּוְך ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר ְשָלֵחְך ַהיֹום ַהֶזה ִלְקָראִתי   ַוי
ֵשַע ָיִדי, ִלי  ֲאֶשר ְכִלִתִני ַהיֹום ַהֶזה, ִמבֹוא ְבָדִמים,  ַטְעֵמְך, ּוְברּוָכה ָאְת: ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל, ֲאֶשר ְמָנַעִני, ֵמָהַרע -ְואּוָלם, ַחי )לד(ְוהֹּ

ֹּאת( ִלְקָראִתי  אָֹּתְך: -ֲאֶשרַוִיַקח ָדִוד ִמָיָדה, ֵאת  )לה(אֹור ַהבֶֹּקר, ַמְשִתין ְבִקיר -נֹוַתר ְלָנָבל ַעד-ִכי ִאם--ִכי לּוֵלי ִמַהְרְת, ותבאתי )ַוָתב
ֹּא ֲאִביַגִיל ֶאל)לו( ְרִאי ָשַמְעִתי ְבקֹוֵלְך, ָוֶאָשא ָפָנִיְך --ֵהִביָאה לֹו; ְוָלה ָאַמר, ֲעִלי ְלָשלֹום ְלֵביֵתְך לֹו ִמְשֶתה ְבֵביתֹו ְכִמְשֵתה -ָנָבל ְוִהֵנה-ַוָתב

ֹּאְמאֹּד; וְ -ַהֶמֶלְך, ְוֵלב ָנָבל טֹוב ָעָליו, ְוהּוא ִשכֹּר, ַעד ַוְיִהי ַבבֶֹּקר, ְבֵצאת ַהַיִין ִמָנָבל,  )לז(אֹור ַהבֶֹּקר -ַעד--ִהִגיָדה לֹו, ָדָבר ָקטֹּן ְוָגדֹול-ל
 ָנָבל, ַוָימֹּת-ף ְיהָוה ֶאתַוְיִהי, ַכֲעֶשֶרת ַהָיִמים; ַוִיגֹּ  )לח(ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה; ַוָיָמת ִלבֹו ְבִקְרבֹו, ְוהּוא ָהָיה ְלָאֶבן -לֹו ִאְשתֹו, ֶאת-ַוַתֶגד
ֹּאֶמר ָברּוְך ְיהָוה ֲאֶשר ָרב ֶאת )לט( ַעְבדֹו ָחַשְך ֵמָרָעה, ְוֵאת ָרַעת ָנָבל ֵהִשיב ְיהָוה -ִריב ֶחְרָפִתי ִמַיד ָנָבל ְוֶאת-ַוִיְשַמע ָדִוד, ִכי ֵמת ָנָבל, ַוי

ֹּאשֹו; ַוִיְשַלח ָדִוד ַוְיַדֵבר ַבֲאבִ  ַהַכְרֶמָלה; ַוְיַדְברּו ֵאֶליָה, ֵלאמֹּר, ָדִוד ְשָלָחנּו --ֲאִביַגִיל-ַוָיבֹּאּו ַעְבֵדי ָדִוד, ֶאל )מ(יַגִיל, ְלַקְחָתה לֹו ְלִאָשה ְבר
ֹּאֶמר, ִהֵנה ֲאָמְתָך ְלִש  )מא(ֵאַלִיְך, ְלַקְחֵתְך לֹו ְלִאָשה  ִני ַוָתָקם, ַוִתְשַתחּו ַאַפִים ָאְרָצה; ַות ַוְתַמֵהר ַוָתָקם )מב( ְפָחה, ִלְרחֹּץ, ַרְגֵלי ַעְבֵדי ֲאדֹּ

ֲאִחינַֹּעם ָלַקח ָדִוד, -ְוֶאת )מג(לֹו, ְלִאָשה -ַהֲחמֹור, ְוָחֵמש ַנֲערֶֹּתיָה, ַההְֹּלכֹות ְלַרְגָלה; ַוֵתֶלְך, ַאֲחֵרי ַמְלֲאֵכי ָדִוד, ַוְתִהי-ֲאִביַגִיל, ַוִתְרַכב ַעל
 ַלִיש, ֲאֶשר ִמַגִלים.-ְלַפְלִטי ֶבן  ֵאֶשת ָדִוד:--ִמיַכל ִבתֹו-ְוָשאּול, ָנַתן ֶאת )מד(}ס{   ְשֵתיֶהן לֹו, ְלָנִשים.-אל; ַוִתְהֶייןָ ַגםִמִיְזְרעֶ 

 פירוש לפי פסוקים:
 אך שמואל כאן הוא המרכזי.כל העם בכה וספד לנביא המרכזי, כאשר ברור לנו שתמיד היו כמה נביאים במקביל,  –כל ישראל  (א)

 . הלך האדם היחיד שמגן על דוד, ועל כן עליו להתחיל לנוע.2. דוד ושמואל לא ביחסי ידידות. 1דוד הולך . למה?  – ויקם דוד
 בעונת הגז. בעונה של האביב.  – בגזוז (ב)
ָקֶשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהּוא  , ְוָהִאישֶשֶכל ִויַפת תַֹּאר-ָשה טֹוַבתְוָהִא ; ְוֵשם ִאְשתֹו ֲאִבָגִיל ְוֵשם ָהִאיש ָנָבל, המבנה של הקטע הוא ניגודי. (ג)

אם הכתוב סיפר לנו את זה, זה כנראה ייקח חלק מהסיפור. אביגיל מוצגת בשם חיובי, ונבל באור שלילי. רק מהבטה בשמות כליבי. 
. קראו לו נבל על שם כלי הנגינה, עד שהוא עשה מעשה 2כך. . שם ספרותי, המחבר בחר לכנותו 1ניתן לראות זאת. איך קראו לו נבל? 

 שלילי וקראו לו נבל )במובן השלילי(. 
 (42. משפחת כלב בן יפונה. )דה"א ב 2. כמו כלב. 1 – כליבי (ד)
 דוד שולח נערים כדי לרחרח אחרי גז בשבילם. – ושאלתם (ה)
 צד דוד.המון פעמים מוזכרת המילה שלום. יש עניין של חנפנות רבה מ – שלום (ו)
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נבל הוא מתחרה עם דוד על התפקיד של מנהיג ישראל הבא. על שבט הדרום. כשאומרים עליו שהוא כלבי, הכוונה היא שהוא קשור  –הצעה 
, ורואים שקעילה וזיף קשורים לכלב.  15לכלב, ולא לחמולה של עמנידב )יהודה(, ועל כן יש בינהם יחסי איבה. נביט בדברי הימים א' , ד' 

יש לנו תשובה חזקה יותר להסגרת אנשי זיף לשאול , ולא רק שהם מפחדים ממנו. יש כאן מתח בין משפחות, זיפים ונבל קשורים  עכשיו
 לכלב ולכן הם מתחרים בו. 

הפסוקים שלא כתבתי עליהם מילה כאן זה מאחר שיש לנו מאמר שלם בנושא, ושההרחבה בכיתה היתה בעיקר פשט. לא היה  -
 .הרחבות מעבר לזה

 
 ביטוי למלוכה. הביטוי הזה מופיע רק במלחמות של ספר מלכים. ביטוי מלוכני.  - משתין בקיר  (כב)

 הרחבה על ההקבלה בין דוד ליעקב:

 השוואה בין דוד ליעקב )בסיפור לבן ובסיפור נבל(:

 יעקב דוד
 רעה צאן. רעה צאן.

 מציעים לו את רחל ולאה. מציעים לו את מיכל ומירב.
 שנים. 7עבודה של  פלישתים. תשלום עורלות

 עדיפות של אחת על אחותה. עדיפות של אישה אחת על אחותה.
 

איש ובכך הוא דומה לעשיו )!(. אביגיל שולחת מתנות רבות מתוך פחד, ובכך היא מתדמה לי  400אחרי ההשוואה הזו, פתאום דוד שולח 
 ביקורת על מעשיו במקרה הזה. ליעקב. ההקבלה הזו ממחישה את המתח על אופיו של דוד, ואת ה

ִני ִעם-"ִכי – 32שמואל י"ז  ְיֵפה ַמְרֶאה". יש כאן השוואה חוזרת והולכת בין יעקב לעשו, והתנ"ך הרי שם את אלוהים במרכז. -ָהָיה ַנַער, ְוַאְדמֹּ
יין שהתורה "אינה מאליהה את הוא משווה לעשיו. הרש"ר הירש מצ –כשדוד הולך בדרך ה' ובצורה מוסרית, הוא מושווה ליעקב, אחרת 
 גיבוריה" , ועל כן כשאחד הדמויות טועה חשוב להדגיש זאת היטב. 
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 פרק כ"ו:
-ִמְדַבר-ֶרד ֶאלַוָיָקם ָשאּול, ַויֵ  )ב(ֲהלֹוא ָדִוד ִמְסַתֵתר ְבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה, ַעל ְפֵני ַהְיִשימֹּן   ָשאּול, ַהִגְבָעָתה ֵלאמֹּר:-ַוָיבֹּאּו ַהִזִפים ֶאל )א(

ן-ַוִיַחן ָשאּול ְבִגְבַעת ַהֲחִכיָלה, ֲאֶשר ַעל )ג(ִזיף -ָדִוד, ְבִמְדַבר-ְלַבֵקש ֶאת--ֲאָלִפים ִאיש, ְבחּוֵרי ִיְשָרֵאל-ִזיף, ְוִאתֹו ְשֹלֶשת --ְפֵני ַהְיִשימֹּ
ַוָיָקם  )ה( ָנכֹון-ָבא ָשאּול ֶאל-ַוִיְשַלח ָדִוד, ְמַרְגִלים; ַוֵיַדע, ִכי )ד( א ָשאּול ַאֲחָריו ַהִמְדָבָרהַהָדֶרְך; ְוָדִוד, יֵֹּשב ַבִמְדָבר, ַוַיְרא, ִכי בָ -ַעל

ֹּא ֶאל ְצָבאֹו; ְוָשאּול שֵֹּכב ַבַמְעָגל, -ַשרֵנר -ָשם ָשאּול, ְוַאְבֵנר ֶבן-ַהָמקֹום ֲאֶשר ָשַכב-ָשם ָשאּול, ַוַיְרא ָדִוד ֶאת-ַהָמקֹום ֲאֶשר ָחָנה-ָדִוד, ַוָיב
ִנים ְסִביבָֹּתו ֹּאֶמר ֶאל )ו( ְוָהָעם חֹּ -ָשאּול, ֶאל-ֵיֵרד ִאִתי ֶאל-ְצרּוָיה ֲאִחי יֹוָאב ֵלאמֹּר, ִמי-ֲאִביַשי ֶבן-ֲאִחיֶמֶלְך ַהִחִתי, ְוֶאל-ַוַיַען ָדִוד ַוי

ֹּאֶמר ֲאִביַשי, ֲאִני ֵאֵרד ֹּא ָדִוד ַוֲאִביַשי ֶאל )ז( ִעָמְך ַהַמֲחֶנה; ַוי ָבָאֶרץ -ָהָעם, ַלְיָלה, ְוִהֵנה ָשאּול שֵֹּכב ָיֵשן ַבַמְעָגל, ַוֲחִניתֹו ְמעּוָכה-ַוָיב
ָתו. ֹּאֶמר ֲאִביַשי ֶאל )ח( }ס{  ְמַרֲאשָֹּתו; ְוַאְבֵנר ְוָהָעם, שְֹּכִבים ְסִביבֹּ אֹוִיְבָך ְבָיֶדָך; ְוַעָתה ַאֶכנּו ָנא ַבֲחִנית -ָדִוד, ִסַגר ֱאֹלִהים ַהיֹום ֶאת-ַוי

ֹּא ֶאְשֶנה, לֹו ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )ט( ּוָבָאֶרץ, ַפַעם ַאַחת, ְול ֹּאֶמר )י(  }פ{  ְוִנָקה.--ִכי ִמי ָשַלח ָידֹו, ִבְמִשיַח ְיהָוה  ַתְשִחיֵתהּו:-ֲאִביַשי, ַאל-ַוי ַוי
ָחִליָלה ִלי ֵמְיהָוה, ִמְשֹלַח ָיִדי ִבְמִשיַח ְיהָוה; ְוַעָתה  )יא( יֹומֹו ָיבֹוא ָוֵמת, אֹו ַבִמְלָחָמה ֵיֵרד ְוִנְסָפה-ְיהָוה ִיֳגֶפנּו; אֹו-ְיהָוה, ִכי ִאם-ָדִוד ַחי

ַצַפַחת ַהַמִים, ֵמַרֲאשֵֹּתי ָשאּול, -ַהֲחִנית ְוֶאת-ִוד ֶאתַוִיַקח דָ  )יב( ָלנּו-ְוֵנְלָכה--ַצַפַחת ַהַמִים-ַהֲחִנית ֲאֶשר ְמַרֲאשָֹּתו, ְוֶאת-ָנא ֶאת-ַקח
ֹּאש-ַוַיֲעבֹּר ָדִוד ָהֵעֶבר, ַוַיֲעמֹּד ַעל )יג( ִכי ַתְרֵדַמת ְיהָוה, ָנְפָלה ֲעֵליֶהם--ַוֵיְלכּו, ָלֶהם; ְוֵאין רֶֹּאה ְוֵאין יֹוֵדַע ְוֵאין ֵמִקיץ, ִכי ֻכָלם ְיֵשִנים -ר

ֹּאֶמר, ִמי ַאָתה -ַאְבֵנר ֶבן-ָהָעם, ְוֶאל-ַוִיְקָרא ָדִוד ֶאל )יד( ַרב ַהָמקֹום, ֵביֵניֶהם  ק:ָהָהר ֵמָרחֹּ  ֵנר ֵלאמֹּר, ֲהלֹוא ַתֲעֶנה, ַאְבֵנר; ַוַיַען ַאְבֵנר ַוי
ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )טו(}פ{  ַהֶמֶלְך.-ָקָראָת ֶאל ֹּא ָשַמְרָת, ֶאלִאיש ַאָתה, ּוִמי ָכמֹוָך בְ -ַאְבֵנר ֲהלֹוא-ַוי ֶניָך ַהֶמֶלְך:-ִיְשָרֵאל, ְוָלָמה ל ָבא -ִכי  ֲאדֹּ

ֹּא )טז( ַהֶמֶלְך ֲאדֶֹּניָך-ַאַחד ָהָעם, ְלַהְשִחית ֶאת ֹּא-ְיהָוה ִכי ְבֵני-ַחי--טֹוב ַהָדָבר ַהֶזה, ֲאֶשר ָעִשיָת -ל -ְשַמְרֶתם ַעל-ָמֶות ַאֶתם, ֲאֶשר ל
ֹּאֶמר, -ַוַיֵכר ָשאּול, ֶאת )יז( ֲאֶשר ְמַרֲאשָֹּתו--ַצַפַחת ַהַמִים-ֲחִנית ַהֶמֶלְך ְוֶאת-ְיהָוה; ְוַעָתה ְרֵאה, ֵאי ְמִשיחַ -ֲאדֵֹּניֶכם ַעל קֹול ָדִוד, ַוי

ִני ַהֶמֶלְך ֹּאֶמר ָדִוד, קֹוִלי ֲאדֹּ ִני רֵֹּדף )יח( ֲהקֹוְלָך ֶזה ְבִני ָדִוד; ַוי ֹּאֶמר, ָלָמה ֶזה ֲאדֹּ  ְבָיִדי ָרָעה-ִכי ֶמה ָעִשיִתי, ּוַמה  ַאֲחֵרי ַעְבדֹו: ַוי
ִני ַהֶמֶלְך, ֵאת, ִדְבֵרי ַעְבדֹו:-ְוַעָתה, ִיְשַמע )יט( -ְיהָוה ֱהִסיְתָך ִבי, ָיַרח ִמְנָחה, ְוִאם ְבֵני ָהָאָדם ֲארּוִרים ֵהם ִלְפֵני ְיהָוה, ִכי-ִאם  ָנא ֲאדֹּ

ָיָצא ֶמֶלְך -ִכי  ִיפֹּל ָדִמי ַאְרָצה, ִמֶנֶגד, ְפֵני ְיהָוה:-ְוַעָתה, ַאל )כ( ַתֵפַח ְבַנֲחַלת ְיהָוה ֵלאמֹּר ֵלְך ֲעבֹּד ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםֵגְרשּוִני ַהיֹום ֵמִהְס 
ֹּאֶמר ָשאּול ָחטָ  )כא( ַפְרעֹּש ֶאָחד, ַכֲאֶשר ִיְרדֹּף ַהקֵֹּרא, ֶבָהִרים-ִיְשָרֵאל, ְלַבֵקש ֶאת ֹּא-אִתי שּוב ְבִניַוי ָאַרע ְלָך עֹוד, ַתַחת ֲאֶשר -ָדִוד, ִכי ל

ֹּאֶמר, ִהֵנה החנית )ֲחִנית( ַהֶמֶלְך; ְוַיֲעבֹּר ֶאָחד  )כב( ִהֵנה ִהְסַכְלִתי ָוֶאְשֶגה, ַהְרֵבה ְמאֹּד  ָיְקָרה ַנְפִשי ְבֵעיֶניָך, ַהיֹום ַהֶזה: ַוַיַען ָדִוד ַוי
ֹּא ָאִביִתי, ִלְשֹלַח ָיִדי ִבְמִשיַח ְיהָוה--ֱאֻמָנתֹו-ִצְדָקתֹו ְוֶאת-ַויהָוה ָיִשיב ָלִאיש, ֶאת )כג( , ְוִיָקֶחהָ ֵמַהְנָעִרים  ֲאֶשר ְנָתְנָך ְיהָוה ַהיֹום, ְבָיד, ְול

ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל )כה(}פ{  ָצָרה.-ִשי ְבֵעיֵני ְיהָוה, ְוַיִצֵלִני ִמָכלֵכן ִתְגַדל ַנפְ   ְבֵעיָני:--ְוִהֵנה, ַכֲאֶשר ָגְדָלה ַנְפְשָך ַהיֹום ַהֶזה )כד( ָדִוד, ָברּוְך -ַוי
 }פ{  ַגם ָעשֹּה ַתֲעֶשה, ְוַגם ָיכֹּל תּוָכל; ַוֵיֶלְך ָדִוד ְלַדְרכֹו, ְוָשאּול ָשב ִלְמקֹומֹו.--ַאָתה ְבִני ָדִוד

 פירוש לפי פסוקים:
 ול ממשיך לרדוף אחריו. שא –דוד מסתתר  (א)
 ממשיך ברדיפה. –לבקש את דוד  (ב)
 הוא לא מעוניין בעימות כלל וכלל.  דוד מפחד מהסיטואציה. –וירא  (ג)
 דוד מברר האם מה שהוא שמע נכון.  – וידע אל נכון (ד)
את, ולוקח איתו שתי קצת מפתיע אותנו שדוד מתקדם לכיוון שאול, וכנראה שהוא אינו מפחד. דוד לא רוצה ללכת לבד, בכל ז –ויקם  (ה)

 אנשים. 
 לא מפתיע שיש לדוד תומכים לא עבריים, כנראה שהוא היה טוב ודוד השתמש בו לצרכיו.  –אחימלך החתי  (ו)

 מספרים לנו שהוא אחי יואב, ונראה בהמשך שמדובר בהידור המשפחה ולתת לה כבוד רב. – אבישי בן צרויה
 מול דוד. הוא ישן, מצב מאונך, סיטואציה שבה אפשר לפגוע בו בקלות. שאול כאן במעמד של חוסר אונים  –וחניתה מעוכה  (ז)
אבישי מציע לדוד לסגור מעגל ולהשמיד את שאול ואת האיום על חייו. לבצע את ההטלה פעם אחת, ובכך להפסיק  –סגר אלהים היום  (ח)

 את האיום. 
 ע"י ה'. דוד לא מאפשר להתערב בחשבונות ה', ולא לפגוע במלך שנמשח  –אל תשחיתהו  (ט)
 אם אלוהים ירצה שהוא ימות, הוא ידאג לזה. לא נתערב במעשיו. –חי יהוה  (י)
 דוד מזכיר פעמיים את שם ה', להדגיש את טענתו.  –חלילה לי  (יא)

כדי לסמן שהוא היה שם. למה דוד מנמק את כל זה בתוך הסצנה ? כנראה שהוא בעמדת חולשה, או מול עצמו או  –קח נא את החנית 
 מול אבישי. 

 וזהו. לא נעשה יותר מזה.  –ונלכה לנו 
. אבישי עשה את זה, אך 3. אבישי התנגד, אז דוד לקח את העניינים בידיים. 2. דוד לא סמך על אבישי. 1שלושה פירושים :  –ויקח דוד  (יב)

 בשליחותו של דוד. לכן זה נחשב כאילו דוד עשה את זה. 
 המשמים הזה. הכפלה על הרגע –ואין ראה, ואין יודע, ואין מקיץ 

. כשרוצים להגדיל ולהדגיש משהו, מוסיפים לו את 2. אלוהים מתערב כאן, סיעתא דשמיא שדוד זכה לה. 1 –תרדמת יהוה נפלה עליהם 
". שלהבתיה, ְיהָוה ָאָדם ּוְבֵהָמה תֹוִשיעַ    ִמְשָפֶטיָך, ְתהֹום ַרָבה; --ֵאל-ִצְדָקְתָך, ְכַהְרֵריהמילה אלוהים. נפתח תהילים ל"ו פסוק ז' : "

 אריאל, נועדו להעצים. אריאל = אריה חזק, שלהבת = שלהבת חזקה וגדולה, וגם כאן. 
 דוד מתמקם במקום בטוח, ומתחיל לתקוף. –מרחק  (יג)
דוד פונה אל אבנר קודם. תוקף אותו, ושומר את המילים היפות למלך. הוא צריך את האנשים של שאול שיהיו איתו אחרי  –ואל אבנר  (יד)

 שאול ייפול. ש
 מתגרה באבנר. יוצר אבחנה ברורה בינו לבין אבנר. הוא מכנה את עצמו אחד העם, ואת אבנר כ"איש".  –הלא איש אתה  (טו)
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 שוב דוד מוכיח שהוא לא רוצה לפגוע בשאול. –ועתה ראה  (טז)
 דוד רק שומע את דוד כי זה לילה. –ויכר שאול  (יז)

 לשאול. ראינו דבר דומה בפרק כ"ד.  מראה קירבה מסוימת בין דוד –הקולך זה בני דוד 
 דוד מבהיר כי אין בכוונתו להעמיד במבחן את המעמד של שאול.  – עבדו..אדני (יח)
 דוד מתייחס כאן לאלוהים בצורה מאוד אנושית )דבר נפוץ מאוד בתנ"ך(.  – ירח מנחה (יט)

 מאס לי, ולא משנה לי מי, רק די כבר. אם בני אדם הסיתו אותך, או שאלוהים הסית אותך, לא אכפת לי. עכשיו נ – ארורים הם
התפיסה של אלוהים אחר בשטח אחר נפוצה מאוד בעולם, ודוד מתכוון שאם זורקים אותו משם בעצם דורשים ממנו  – אלהים אחרים

 לעבוד את אלוהים אחרים, ולא את יהוה!
מבקר בחריפות את מעשי שאול, עד לשיא בפסוק יש כאן שתי סוגים של ציפורים שמחפשים בהרים את הטרף שלהם. דוד  -פרעש..קרא.. (כ)

 הבא:
", אך כאן הוא לראשונה אומר: ַצִדיק ַאָתה, ִמֶמִני" שאול אומר : 17כאן זו הפעם הראשונה ששאול מתנצל. בפרק כ"ד – אשגה.חטאתי. (כא)

וא היה מושלם ולא חטא, אלא כוחו "טעיתי". דוד הוא מי שמאופיין בתנ"ך כאדם שיודע להודות בטעותו. כוחו של דוד לא היה בזה שה
 היה בלהגיד חטאתי ליהוה. 

 שאול מבקש בלשון רכה מדוד לחזור אליו. – שוב בני דוד
 עבור זה שלא הרגת אותי כשיכולת, אני אפסיק לרדוף אחריך.  –יקרה נפשי בעיניך 

 דוד השתמש בחנית לתפקיד שלה, ואין לו צורך בה עוד. – הנה חנית המלך (כב)
 . Once againדוד אומר לו, מעולם לא תכננתי לפגוע בך. חוזר על הנקודה הזו  –ולא אביתי  (כג)
 דוד עושה מהלך ספרותי יפה, ואומר שעכשיו יהוה ישמור עליו יותר.  –תגדל נפשי בעיני יהוה  (כד)
 בל את הצעתו. ממחיש שוב את הפער. כנראה שדוד לא סומך על שאול לחלוטין, ולכן לא מק –וילך דוד לדרכו ושאול שב למקומו  (כה)

 כ"ד:-הקבלה בין הסיפור שלנו, סיפור בכ"ג

 פרק כ"ו כ"ד-פרקים כ"ג 
הקבלה כמעט מלאה 

 אפילו מילולית. 
ָעָתה-ִזִפים ֶאלַוַיֲעלּו  )יט( ִגבְּ ִזִפים ֶאלַוָיבֹּאּו  )א( ָשאּול, הַׁ ָעָתה-הַׁ ִגבְּ  ָשאּול, הַׁ

תַׁ ( )יט שוב, אותו מיקום אפילו. --ִעָמנּו ַבְמָצדֹות, ַבחְֹּרָשה ֵתרֲהלֹוא ָדִוד ִמסְּ
ֲחִכיָלה, ת הַׁ עַׁ ִגבְּ ִשימֹון ֲאֶשר ִמיִמין בְּ יְּ  הַׁ

ת )א(  עַׁ ִגבְּ ֵתר בְּ תַׁ ֲהלֹוא ָדִוד ִמסְּ
ֲחִכיָלה, ִשיֹמןַעל ְפֵני  הַׁ יְּ  הַׁ

ביטוי יחידאי בתנ"ך, רק 
 בשתי המקומות האלה. 

ָבא -ַלח ָדִוד, ְמַרְגִלים; ַוֵיַדע, ִכיַוִיְש  )ד( ָנכֹון-ֶאלְוַשְבֶתם ֵאַלי )כג( 
 ָנכֹון-ֶאלָשאּול 

אותם כמות אנשים, כדי 
 לבצע את אותו הדבר.

ֹלֶשת ֲאָלִפים ִאיש , ָשאּולַוִיַקח  )ב(  -ִמָכל--ָבחּורשְּ
ֵקש ֶאתִיְשָרֵאל; ַוֵיֶלְך,  בַׁ  ַוֲאָנָשיו ָדִוד-לְּ

ִזיף, -ִמְדַבר-ד ֶאל, ַוֵיֶר ָשאּולַוָיָקם  )ב(
ֹלֶשתְוִאתֹו  , ְבחּוֵרי ֲאָלִפים ִאיש-שְּ
ֵקש ֶאת--ִיְשָרֵאל בַׁ  ָדִוד-לְּ

שאול נמצא בעמדת 
חולשה. לבד ולא במצב 
שהוא יכול להגן על 

 עצמו. 

ֹּא ָשאּול,  ()ג ָהֵסְך ֶאתַוָיב ָליו-לְּ גְּ ָגלְוָשאּול  ... )ה( ; רַׁ עְּ מַׁ ִנים , ְוָהָעם חֹּ ֹשֵכב בַׁ
ָגל, ָשאּול שֵֹּכב ... )ז( ְסִביבָֹּתו עְּ מַׁ ָיֵשן בַׁ

עּוָכה ֲחִניתֹו מְּ ֲאֹשָתו-וַׁ רַׁ  ָבָאֶרץ מְּ

אנשיו של דוד מציגים 
את הסיטואציה 
כהזדמנות יוצאת דופן 

 שאלוהים סידר לו.

ֹּאְמרּו ַאְנֵשי ָדִוד ֵאָליו, ִהֵנה  )ד( ּיֹוםוי ָאַמר -ֲאֶשר הַׁ
הָוה ֵאֶליָך ִהנֵ  ָיֶדָך-ה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאתיְּ ָך( בְּ , איביך )ֹאִיבְּ

 ְוָעִשיָת לֹו, ַכֲאֶשר ִיַטב ְבֵעיֶניָך

ֹּאֶמר ֲאִביַשי ֶאל )ח( ר ֱאֹלִהים ָדִוד, -ַוי ִסגַׁ
ּיֹום ֶאת ָיֶדָך-הַׁ ָך בְּ ; ְוַעָתה ַאֶכנּו ָנא אֹוִיבְּ

ֹּא ֶאְשֶנה,  ַבֲחִנית ּוָבָאֶרץ, ַפַעם ַאַחת, ְול
 לֹו

שימוש באותו ביטוי כדי 
להסביר למה דוד נמנע 

 מהמעשה המומלץ.

ֹּאֶמר ַלֲאָנָשיו  )ו( הָוהַוי ֶאֱעֶשה -, ִאםָחִליָלה ִלי ֵמיְּ
ִני ִלְמִשיַח ְיהָוה-ֶאת ֹלחַׁ ָיִדי, --ַהָדָבר ַהֶזה ַלאדֹּ ִלשְּ
הָוה-ִכי  :בֹו ִשיחַׁ יְּ  , הּואמְּ

—ְיהָוה ִמי ָשַלח ָידֹו, ִבְמִשיחַ  ... )ט(
הָוה )יא( ְוִנָקה ֹלחַׁ ָיִדי , ָחִליָלה ִלי ֵמיְּ ִמשְּ

הָוה ִשיחַׁ יְּ  ִבמְּ
דוד לוקח סממן מלכות 

 כלשהו משאול. 
ף-ֶאתַוָיָקם ָדִוד, ַוִיְכרֹּת  ...)ד(  נַׁ ִעיל -כְּ מְּ -ֲאֶשרהַׁ

 ַבָלט ְלָשאּול
ֶאת-ַוִיַקח ָדִוד ֶאת )יב(  ֲחִנית וְּ ת -הַׁ חַׁ פַׁ צַׁ

מַׁ   ִיםהַׁ
דוד מדבר על עבדי שאול 
ואל שאול עצמו ממקום 

 מרוחק. 

ֵּיֵצא מן המערה ֵכן-ַוָיָקם ָדִוד ַאֲחֵרי )ח( , וַׁ
ָעָרה(, מְּ ָרא )ֵמהַׁ ִּיקְּ ִני -ַאֲחֵרי וַׁ ָשאּול ֵלאמֹּר, ֲאדֹּ

 ַהֶמֶלְך;

ל )יג( ּיֲַׁעֹמד עַׁ ֲעֹבר ָדִוד ָהֵעֶבר, וַׁ ּיַׁ -רֹאש-וַׁ
 ם, ֵביֵניֶהםַרב ַהָמקֹו  :ָהָהר ֵמָרֹחק

ָרא ָדִוד )יד( ִּיקְּ  ַאְבֵנר -ָהָעם, ְוֶאל-ֶאל וַׁ
מוכיח אותם בעזרת 

 החפץ שהוא ראה.
ֵאה ְוָאִבי )יא( ֵאה ֶאת--רְּ ם רְּ ָיִדי-גַׁ ָך, בְּ ִעילְּ ף מְּ נַׁ ֵאה, ֵאי...)טז(  כְּ ָתה רְּ עַׁ ֶמֶלְך -וְּ ֲחִנית הַׁ

ֶאת ִים-וְּ מַׁ ת הַׁ חַׁ פַׁ ֲאֹשָתו--צַׁ רַׁ  ֲאֶשר מְּ
דק, מאשים את דוד מצט

שאול ואומר שאין 
בכוונתו לפגוע בו כלל 

 וכלל

לֹאַדע ּוְרֵאה ִכי ֵאין  )יא( ... ע וְּ ָיִדי ָרָעה ָוֶפשַׁ -בְּ
 ָחָטאִתי ָלְך

ֶיה... ִיְשפֹּט ְיהָוה ֵביִני ּוֵביֶנָך )יב(  ָיִדי, לֹא ִתהְּ ָבְך -וְּ
ֶיה ...יג( ) ָיִדי, לֹא ִתהְּ   ָבְך-וְּ

ֹּאֶמר, לָ  )יח( ִני רֵֹּדף ַאֲחֵרי ַוי ָמה ֶזה ֲאדֹּ
ה  :ַעְבדֹו ָיִדי ָרָעה-ִכי ֶמה ָעִשיִתי, ּומַׁ   בְּ

משתמש בביטוי פרעש, 
שגם הוא יחידאי )פרט 
לספר עזרא, אך שם זה 

 שם של מישהו(

ָרֵאלַאֲחֵרי ִמי ָיָצא )יד(  , ַאֲחֵרי ִמי ַאָתה ֶמֶלְך ִישְּ
ֹעש ֶאָחד, ַאֲחֵרי ֶכֶלב ֵמתַאֲחֵרי   רֵֹּדף: רְּ   פַׁ

ָרֵאלָיָצא -ִכי  ... )כ( -, ְלַבֵקש ֶאתֶמֶלְך ִישְּ
ֹעש ֶאָחד רְּ ֹקֵרא, ַכֲאֶשר ִיְרדֹּף פַׁ , הַׁ

 ֶבָהִרים

אותו ביטוי ממש. שאול 
נשבר בהכירו את קול 

 דוד.

ֹּאֶמר ָשאּול,  ... טז( ִני ָדִודַוי ָך ֶזה בְּ ; ַוִיָשא ָשאּול ֲהֹקלְּ
 ְבְך קֹּלֹו, ַויֵ 

ֹּאֶמר, -ַוַיֵכר ָשאּול, ֶאת )יז( קֹול ָדִוד, ַוי
ִני ָדִוד ָך ֶזה בְּ ֹּאֶמר ָדִוד, קֹוִלי ֲהקֹולְּ ; ַוי

ִני ַהֶמֶלְך   ֲאדֹּ
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שאול מתנצל, חוזר בו, 
 מבקש את סליחת דוד. 

ֹּאֶמר, ֶאל )יז( ִכי ַאָתה   ָדִוד, ַצִדיק ַאָתה, ִמֶמִני:-ַוי
 ַהטֹוָבה, ַוֲאִני ְגַמְלִתיָך ָהָרָעהְגַמְלַתִני 

ֹּאֶמר ָשאּול ָחָטאִתי שּוב ְבִני )כא( -ַוי
ֹּא ָאַרע ְלָך עֹוד, ַתַחת ֲאֶשר -ָדִוד, ִכי ל

ִהֵנה   ָיְקָרה ַנְפִשי ְבֵעיֶניָך, ַהיֹום ַהֶזה:
 ִהְסַכְלִתי ָוֶאְשֶגה, ַהְרֵבה ְמאֹּד

שאול ודוד מתפצלים, 
הולך למקום  וכל אחד

 אחר. 

-ֵביתֹו, ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו, ָעלּו ַעל-ַוֵיֶלְך ָשאּול, ֶאל ... )כב(
  ַהְמצּוָדה.

ַוֵיֶלְך ָדִוד ְלַדְרכֹו, ְוָשאּול ָשב  )כה(...
 }פ{  ִלְמקֹומֹו.

 ת:מה המשמעות של ההקבלה? למה בכלל צריך את שני הסיפורים? יש שתי אופציות פרשניות קלאסיו

הסיפור קרה אך ורק פעם אחת, אך בגלל שהסיפורים עברו בעל פה שתיהם השתרשו בטקסט, וכל אחד מספר  :תורת המסורות .1
 כשסיפורים עוברים מפה לאוזן.  ככה זהקצת אחרת כי 

בין הגישה הספרותית: הסיפור אכן קרה פעמיים, אך עצם זה שמספרים לנו אותם יש כאן שאלה של מה ההבדלים המהותיים  .2
 הפרקים הללו. 

 נלך רגע לפי הגישה הספרותית ונשים לב להבדלים בין שני הפרקים:

בסיפור הראשון, דוד הגיע למצב הזה בטעות לאחר שהתחבא, ואילו בסיפור השני )כ"ו( זה פרויקט יזום, מבצע סודי. הדוגמה  .א
 בוחר את האיש היחיד והחשוב שבא איתו.הברורה לזה, היא שפרק הראשון יש את "האנשים אשר איתו", ובפרק השני הוא 

האופי של דוד שונה מהותית בין שני הסיפורים: בשני דוד הרבה יותר עוצמתי. צמד המילים "אל נכון" ממחיש את ההבדל הזה  .ב
 היטב. בפרק כ"ג, שאול אומר את זה. בפרק כ"ד דוד אומר את זה, והוא מי שעומד בעמדת כח.

 אך לא מודה בכך שהוא טעה. בסיפור השני, הדרמטי יותר, שאול ממש אומר: "סליחה".  בסיפור הראשון שאול רק מתנצל, .ג
 יש מחלוקת גדולה, אך נציג את שתי האופציות: .ד

 .בסיפור הראשון רצה להרוג את שאול והתחרט, ובשני לא רצה בכלל להרוג אלא להרתיע 

 בסיפור הראשון לא רצה בכלל להרוג, ואילו בשני הוא רצה ואז התחרט . 

 נכיר את שתי הגישות, ולא נכריע בניהם. אנחנו בסה"כ בקורס יסוד 

 שאול בוכה בסצנה הראשונה, ואילו בשנייה שאול לא בוכה, אלא מתנצל.  .ה

 כדי להבין את ההבדל בין שתי הפרקים, נצטרך לקרוא את פסוק כ"ה, ונבין אותו בשתי מובנים:

I. ך שהוא מת, המצב הפוליטי של דוד משתנה.מדובר בסיפור פוליטי, ונבל מת בפרק הקודם. בכ 
II.  מדובר בסיפור ערכי על אישיותו של דוד, כאשר ממחישים לנו איך דוד מנצח את היצר שלו. אנחנו מכירים את הביטוי של חז"ל

איך  : "איזהו גיבור, הכובש את יצרו" )אבות ד', א'(. הרעיון כאן הוא להראות את ההבדל בין סוגי הדוד השונים , ולהראות
 שדוד יודע לעמוד על היצר שלו. למרות שכ"ד וכ"ו מאוד דומים, הם גם מאוד שונים, במובן של הדימוי של דוד. 
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 :זפרק כ"
ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )א( נֹוַאש ִמֶמִני ָשאּול ְלַבְקֵשִני ֶאֶרץ ְפִלְשִתים, וְ -ִלי טֹוב ִכי ִהָמֵלט ִאָמֵלט ֶאל-ָשאּול; ֵאין-ֶאָחד ְבַיד-ִלבֹו, ַעָתה ֶאָסֶפה יֹום-ַוי

ַוֵיֶשב  )ג( ָמעֹוְך, ֶמֶלְך ַגת-ָאִכיש ֶבן-ֶאל  ֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר ִעמֹו:-ַוַיֲעבֹּר הּוא, ְוֵשש--ַוָיָקם ָדִוד )ב( ְגבּול ִיְשָרֵאל, ְוִנְמַלְטִתי, ִמָידֹו-עֹוד ְבָכל

ַויַֻגד ְלָשאּול,  )ד( ָנָבל ַהַכְרְמִלית-ָדִוד, ּוְשֵתי ָנָשיו, ֲאִחינַֹּעם ַהִיְזְרֵעאִלת, ַוֲאִביַגִיל ֵאֶשת  ֲאָנָשיו, ִאיש ּוֵביתֹו:ָאִכיש ְבַגת הּוא וַ -ָדִוד ִעם
ֹּא-ִכי ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )ה(}ס{  יוסף )ָיַסף( עֹוד, ְלַבְקשֹו.-ָבַרח ָדִוד ַגת; ְול ִלי ָמקֹום ְבַאַחת ָעֵרי -ָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ִיְתנּוָנא מָ -ָאִכיש, ִאם-ַוי

ִצְקָלג; ָלֵכן ָהְיָתה ִצְקַלג ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה, -לֹו ָאִכיש ַביֹום ַההּוא, ֶאת-ַוִיֶתן )ו( ְוֵאְשָבה ָשם; ְוָלָמה ֵיֵשב ַעְבְדָך ְבִעיר ַהַמְמָלָכה, ִעָמְך--ַהָשֶדה

-ַוַיַעל ָדִוד ַוֲאָנָשיו, ַוִיְפְשטּו ֶאל )ח( ָיִמים, ְוַאְרָבָעה ֳחָדִשים--ָיַשב ָדִוד ִבְשֵדה ְפִלְשִתים-ַוְיִהי ִמְסַפר ַהָיִמים, ֲאֶשר)ז( }פ{  ֶזה.ַעד ַהיֹום הַ 

ָהָאֶרץ, -ְוִהָכה ָדִוד ֶאת )ט( ֶאֶרץ ִמְצָרִים-ר ֵמעֹוָלם, בֹוֲאָך שּוָרה, ְוַעדִכי ֵהָנה יְֹּשבֹות ָהָאֶרץ, ֲאשֶ   ַהְגשּוִרי והגרזי )ְוַהִגְזִרי( ְוָהֲעָמֵלִקי:

ֹּא ֶאל ֹּאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹּרים ּוְגַמִלים, ּוְבָגִדים, ַוָיָשב, ַוָיב ֹּא ְיַחֶיה ִאיש ְוִאָשה; ְוָלַקח צ ֹּאֶמר ָאִכיש, ַאל )י( ָאִכיש-ְול ֹּאֶמר ְפַשְטֶתם ַהיֹום; וַ -ַוי י
ֹּא )יא( ֶנֶגב, ַהֵקיִני-ֶנֶגב ַהְיַרְחְמֵאִלי, ְוֶאל-ֶנֶגב ְיהּוָדה ְוַעל-ָדִוד, ַעל -כֹּה  ַיִגדּו ָעֵלינּו, ֵלאמֹּר:-ֶפן--ְיַחֶיה ָדִוד, ְלָהִביא ַגת ֵלאמֹּר-ְוִאיש ְוִאָשה ל

ַהְבֵאש ִהְבִאיש ְבַעמֹו ְבִיְשָרֵאל, ְוָהָיה   ַוַיֲאֵמן ָאִכיש, ְבָדִוד ֵלאמֹּר: )יב( ְשֵדה ְפִלְשִתיםַהָיִמים, ֲאֶשר ָיַשב בִ -ָעָשה ָדִוד, ְוכֹּה ִמְשָפטֹו, ָכל
 }פ{  ִלי ְלֶעֶבד עֹוָלם.

 פירוש לפי פסוקים:
 ם יקבלו אותו בברכה, כי הם גם כן מתנגדים לשאול. ש – ארץ פלשתים (א)
ומכים בדוד. הפסוק מראה את האינטרס של אכיש, ולמה הוא מאפשר לו להשתקע כאן יש תיאור גברי, של הלוחמים, ושל הת (ב)

 אצלו.
 כאן יש תיאור משפחתי, נשי מעט, נעים. כאן אנחנו רואים את האינטרס של דוד, ומבינים למה דוד בוחר להשתקע שם. (ג)
ר מפגש אחד בין דוד לאכיש, ושם דוד הוא עבר לארץ אויבים. בפרק כ"א, יש לנו כב כישאול הפסיק לרדוף אחרי דוד  –ברח דוד  (ד)

 :מתחפש

ֹּא, ֶאל (3)יא ֹּאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיש, ֵאָליו, ֲהלֹוא )יב( ָאִכיש ֶמֶלְך ַגת-ַוָיב ֶזה ָדִוד, ֶמֶלְך ָהָאֶרץ; ֲהלֹוא ָלֶזה, ַיֲענּו ַבְמחֹּלֹות ֵלאמֹּר, ִהָכה ָשאּול -ַוי

ַטְעמֹו ְבֵעיֵניֶהם, -ַוְיַשנֹו ֶאת )יד( ַגת-ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ִבְלָבבֹו; ַוִיָרא ְמאֹּד, ִמְפֵני ָאִכיש ֶמֶלְך-ֶשם ָדִוד ֶאתַויָ  )יג( ַבֲאָלָפו, ְוָדִוד ְבִרְבבָֹּתו
ֵלל ְבָיָדם; ַוְיָתו ַעל  .ְזָקנֹו-ַדְלתֹות ַהַשַער, ַויֹוֶרד ִרירֹו ֶאל-ַוִיְתהֹּ

  ד. הוא מגיע עם כל הצבא ואנשיו. כאן דוד לא צריך להתחפש כדי לשרו
"לשבת בעיר" בעולם הקדום הכוונה היא לשבת בקרבת העיר, לא תמיד היה חומות לערים. דוד מתחנף לאכיש )הוא  –ישב עבדך  (ה)

 אומר עבדך, אם מצאתי חן בעינך, ודומים להם(. כנראה שאין ברצונו להיות בין הרגליים של אכיש.
ריים, שהעיר הזאת שייכת ל"מלכי יהודה". ההערה הזו מעירה על אנכרוניזם, על חיבור מאוחר. מוסיפים כאן בסוג –את צקלג  (ו)

 . רק הפסוק הזה הוסף בשלב מאוחר יותר. 2. כל הספר מאוחר, ונכתב בשלב מאוחר יותר. 1אנחנו מגיעים לשתי אפשרויות : 
 תיעוד ותו לא. –מספר הימים  (ז)
 מיד אויבים של ישראל. לאחר מכן, הוא בא ואומר לאכיש שהוא פוגע ביהודה. דוד מרמה את אכיש, והולך להש –ויפשטו  (ח)
דוד לא משאיר שבויים כדי שלא יוכלו להעיד שהם אינם יהודים )משבט יהודה..(. בנוסף, הוא מביא לאכיש  –ולא יחיה איש ואישה  (ט)

 שלל ממה שהוא בזז.
 איפה הייתם היום?  – )?( אל פשטתם היום (י)

". קיני, לעומת זאת אינו ְכלּוָבי-ָרם, ְוֶאת-ְיַרְחְמֵאל ְוֶאת-ֶאת--לֹו-ּוְבֵני ֶחְצרֹון, ֲאֶשר נֹוַלד(: "9דה"א פרק ב' ) –קיני יהודה, ירחמאלי, 
ֹּאֶמר ָשאּול ֶאל(: "6יהודי. הוא חבר של הישראלים ושל העמלקים. נפתח בשמ"א ט"ו ) אִֹּסְפָך -י, ֶפןַהֵקיִני ְלכּו ֻסרּו ְרדּו ִמתֹוְך ֲעָמֵלִק -ַוי

". הקיני הם חלק מיתרו, והם עזרו לישראל ְבֵני ִיְשָרֵאל, ַבֲעלֹוָתם ִמִמְצָרִים; ַוָיַסר ֵקיִני, ִמתֹוְך ֲעָמֵלק-ָכל-ִעמֹו, ְוַאָתה ָעִשיָתה ֶחֶסד ִעם
 בצאתם ממצריים. על כן, כששאול תוקף את עמלק הוא מגן על הקיני קודם לכן. 

 בר למעשה הטוטאלי של דוד. יש כאן הס (יא)
 אכיש קונה את הסיפור של דוד, ואנחנו חוזרים לדמיון עם כ"א, כי גם כאן הוא מרמה את אכיש.  –הבאש הבאיש  (יב)
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 :חפרק כ"
ֹּאֶמר ָא -ַוְיִהי, ַבָיִמים ָהֵהם, ַוִיְקְבצּו ְפִלְשִתים ֶאת )א( ַע ֵתַדע ִכי ִאִתי ֵתֵצא ַבַמֲחֶנה, -ִכיש, ֶאלַמֲחֵניֶהם ַלָצָבא, ְלִהָלֵחם ְבִיְשָרֵאל; ַוי ָדִוד, ָידֹּ

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶאל )ב( ַאָתה ַוֲאָנֶשיָך ֹּאֶמר ָאִכיש, ֶאל-ָאִכיש, ָלֵכן ַאָתה ֵתַדע, ֵאת ֲאֶשר-ַוי ֹּאִשי ֲאִשיְמָך, -ַיֲעֶשה ַעְבֶדָך; ַוי ָדִוד, ָלֵכן שֵֹּמר ְלר

ִנים-ִיְשָרֵאל, ַוִיְקְבֻרהּו ָבָרָמה ּוְבִעירֹו; ְוָשאּול, ֵהִסיר ָהאֹּבֹות ְוֶאת-לֹו ָכל-ַוִיְסְפדּו--ּוְשמּוֵאל ֵמת )ג( {}פ  ַהָיִמים.-ָכל  ֵמָהָאֶרץ—ַהִיְדעֹּ

עַ ִיְשָרֵאל-ָכל-ַוִיָקְבצּו ְפִלְשִתים, ַוָיבֹּאּו ַוַיֲחנּו ְבשּוֵנם; ַוִיְקבֹּץ ָשאּול ֶאת )ד( ַמֲחֵנה ְפִלְשִתים; ַוִיָרא, -ַוַיְרא ָשאּול, ֶאת )ה( , ַוַיֲחנּו ַבִגְלבֹּ

ֹּא ָעָנהּו ְיהָוה )ו( ַוֶיֱחַרד ִלבֹו ְמאֹּד ֹּאֶמר ָשאּול ַלֲעָבָדיו, ַבְק  )ז( ַגם ַבֲחֹלמֹות ַגם ָבאּוִרים, ַגם ַבְנִביִאם--ַוִיְשַאל ָשאּול ַביהָוה, ְול ִלי -שּוַוי

ֹּאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו, ִהֵנה ֵאֶשת ַבֲעַלת-אֹוב, ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה, ְוֶאְדְרָשה-ֵאֶשת ַבֲעַלת ַוִיְתַחֵפש ָשאּול, ַוִיְלַבש ְבָגִדים  )ח( אֹוב ְבֵעין דֹור-ָבה; ַוי
ֹּאֶמר, קסומי-ֶאלֲאֵחִרים, ַוֵיֶלְך הּוא ּוְשֵני ֲאָנִשים ִעמֹו, ַוָיבֹּאּו   אַֹּמר ֵאָלִיְך-( ָנא ִלי ָבאֹוב, ְוַהֲעִלי ִלי, ֵאת ֲאֶשר-)ָקֳסִמי -ָהִאָשה ָלְיָלה; ַוי

ֹּאֶמר ָהִאָשה ֵאָליו, ִהֵנה ַאָתה ָיַדְעָת ֵאת ֲאֶשר )ט( ִני, ִמן-ָהאֹּבֹות ְוֶאת-ָעָשה ָשאּול, ֲאֶשר ִהְכִרית ֶאת-ַות ְוָלָמה ַאָתה ִמְתַנֵקש ָהָאֶרץ; -ַהִיְדעֹּ

ֹּאֶמר, ָהִאָשה, ֶאת )יא( ן ַבָדָבר ַהֶזהִיְקֵרְך ָעֹו-ְיהָוה, ִאם-ַחי  ַוִיָשַבע ָלה ָשאּול, ַביהָוה ֵלאמֹּר: )י( ְבַנְפִשי, ַלֲהִמיֵתִני ָלְך; -ִמי, ַאֲעֶלה-ַות

ֹּאֶמר, ֶאת ֹּאֶמר ָהִאָשה ֶאל-ִאָשה ֶאתַוֵתֶרא הָ  )יב( ִלי-ְשמּוֵאל ַהֲעִלי-ַוי ָשאּול ֵלאמֹּר ָלָמה ִרִמיָתִני, ְוַאָתה -ְשמּוֵאל, ַוִתְזַעק ְבקֹול ָגדֹול; ַות

ֹּאֶמר ָלה ַהֶמֶלְך ַאל )יג( ָשאּול ֹּאֶמר ָהִאָשה ֶאל-ַוי ִלים ִמן-ִתיְרִאי, ִכי ָמה ָרִאית; ַות ֹּאֶמר ָלה, ַמה )יד( ץָהָאֶר -ָשאּול, ֱאֹלִהים ָרִאיִתי עֹּ -ַוי

ֹּאֶמר ִאיש ָזֵקן עֶֹּלה, ְוהּוא עֶֹּטה ְמִעיל; ַוֵיַדע ָשאּול ִכי ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל )טו(  ַוִיְשָתחּו. ְשמּוֵאל הּוא, ַוִיקֹּד ַאַפִים ַאְרָצה-ָתֳארֹו, ַות -ַוי
ֹּאמֶ  ֹּא-ר ָשאּול ַצרָשאּול, ָלָמה ִהְרַגְזַתִני ְלַהֲעלֹות אִֹּתי; ַוי ַהְנִביִאים -ָעָנִני עֹוד ַגם ְבַיד-ִלי ְמאֹּד ּוְפִלְשִתים ִנְלָחִמים ִבי, ֵואֹלִהים ָסר ֵמָעַלי ְול

ֹּאֶמר ְשמּוֵאל, ְוָלָמה ִתְשָאֵלִני: )טז( }ס{  ַבֲחֹלמֹות, ָוֶאְקָרֶאה ְלָך, ְלהֹוִדיֵעִני ָמה ֶאֱעֶשה.-ַגם ַוַיַעש  )יז( ָעֶליָך, ַוְיִהי ָעֶרָךַויהָוה ָסר מֵ   ַוי

ֹּא )יח( ַהַמְמָלָכה ִמָיֶדָך, ַוִיְתָנה ְלֵרֲעָך ְלָדִוד-ְיהָוה לֹו, ַכֲאֶשר ִדֶבר ְבָיִדי; ַוִיְקַרע ְיהָוה ֶאת ֹּא-ַכֲאֶשר ל -ָעִשיָת ֲחרֹון-ָשַמְעָת ְבקֹול ְיהָוה, ְול

ְפִלְשִתים, ּוָמָחר, ַאָתה ּוָבֶניָך ִעִמי; -ִיְשָרֵאל ִעְמָך, ְבַיד-ְוִיֵתן ְיהָוה ַגם ֶאת )יט( ְלָך ְיהָוה ַהיֹום ַהֶזה-ָבר ַהֶזה, ָעָשהֵכן ַהדָ -ַאפֹו ַבֲעָמֵלק; ַעל
ֹּא)כ(  ְפִלְשִתים-ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל, ִיֵתן ְיהָוה ְבַיד-ַגם ֶאת ֹּא-קֹוָמתֹו ַאְרָצה, ַוִיָרא ְמאֹּד, ִמִדְבֵרי ְשמּוֵאל; ַגם-ַוְיַמֵהר ָשאּול, ַוִיפֹּל ְמל -כַֹּח, ל

ֹּא ָאַכל ֶלֶחם, ָכל--ָהָיה בֹו ֹּאֶמר ֵאָליו, ִהֵנה ָשְמָעה -ָשאּול, ַוֵתֶרא ִכי-ַוָתבֹוא ָהִאָשה ֶאל )כא( ַהָלְיָלה-ַהיֹום ְוָכל-ִכי ל ִנְבַהל ְמאֹּד; ַות

ַאָתה ְבקֹול ִשְפָחֶתָך, ְוָאִשָמה ְלָפֶניָך -ָנא ַגם-ְוַעָתה, ְשַמע )כב( ְדָבֶריָך ֲאֶשר ִדַבְרָת ֵאָלי-ָך, ָוָאִשים ַנְפִשי ְבַכִפי, ָוֶאְשַמע ֶאתִשְפָחְתָך ְבקֹולֶ 

ֹּ  )כג( ֶלֶחם, ֶוֱאכֹול; ִויִהי ְבָך כַֹּח, ִכי ֵתֵלְך ַבָדֶרְך-ַפת ֹּאֶמר ל ַכל, ַוִיְפְרצּוַוְיָמֵאן, ַוי ָהִאָשה, ַוִיְשַמע ְלקָֹּלם; ַוָיָקם, ֵמָהָאֶרץ, -בֹו ֲעָבָדיו ְוַגם-א אֹּ

ָשאּול ְוִלְפֵני -ֵניַוַתֵגש ִלפְ  )כה( ֶקַמח ַוָתָלש, ַותֵֹּפהּו ַמצֹות-ַמְרֵבק ַבַבִית, ַוְתַמֵהר ַוִתְזָבֵחהּו; ַוִתַקח-ְוָלִאָשה ֵעֶגל )כה( ַהִמָטה-ַוֵיֶשב, ֶאל
ֹּאֵכלּו; ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו, ַבַלְיָלה ַההּוא.  }פ{  ֲעָבָדיו, ַוי

 פירוש לפי פסוקים:
אכיש דורש מדוד לבוא איתו למלחמה, מנצל את העובדה שהוא שם, אך המלחמה היא נגד ישראל. התוכנית של דוד  – ידע תדע (א)

 לא התקיימה.נכשלה חד משמעית, והכוונה ההתחלתית שלו 
. הוא לא מוחלט או חד משמעי, shakyדוד מכבד את אכיש, קורא לעצמו עבד, אבל המילה "לכן" הופכת את המשפט ל –עבדך  (ב)

וקשה לקבוע מה כוונת דוד בדיוק. כנראה שהוא לא מוכן לשקר לחלוטין לאכיש. הוא עונה כן, אבל לא משתמש במילה הזו. הוא 
 יכול גם לומר אחרת. משתמש בביטוי שאומר כן, אבל 

 אכיש מקבל את דברי דוד כנאמנות, והוא מקבל את דוד כשומר ראש שלו. –שמר לראשי 
 הפרט הזה נועד בשביל המשך הפרק ככל הנראה. – ושאול הסיר (ג)
 הפסוק הזה עוזר לנו לתערך את סדר הפרקים ולהבין שהם לא מסודרים באופן כרונולוגי. (ד)
 מאוד. יש כאן דגש חזק. שאול מפחד – וירא..וירא..ויחרד (ה)
שאול פונה לאלוהים להתייעצות, ולא מקבל שום עזרה. "שאול שאינו יודע לשאול" סוף סוף נזכר לשאול, וזה כבר מאוחר  –וישאל  (ו)

 מדי.
 בצפון הארץ. –עין דור  (ז)
 פעולה. מאחר והוא הסיר את כל המכשפות והקוסמים, הוא לא רוצה שהיא תילחץ ומבקש שתשתף איתו –ויתחפש שאול  (ח)
המכשפה יוצאת כאן בסדר. היא אומרת שאסור לה לבצע את אשר שאול מבקש ממנה, והיא אומרת שזה אכן  –מתנקש בנפשי  (ט)

 יפגע בה.
 שאול נשבע לה בשם ה'. )את מי זה מזכיר לנו? את דוד( –חי יהוה  (י)
 שאול מבקש את שמואל, מאחר והוא לא מצליח ליצור קשר אחרת עם יהוה. (יא)
היא זועקת? הפרשנים המסורתיים הסבירו שראתה את שמואל עולה ישר ולא הפוך כמו שאר הנשמות. כנראה למה  - ותזעק  (יב)

 שאיכשהו התבהר לה מאיך ששמואל עלה כי מדובר בשאול.
 מנסה להרגיע אותה, והיא מסבירה לו מה היא ראתה.שאול  (יג)
 לו ברירה, למען האמת.אין מכבד את שמואל. שאול  – אפיםויקד  (יד)
 מתבכיין לשמואל ואומר לו שאלוהים לא עונה לו בשום מקום, ועל כן הוא מבקש את עזרתו. אומלל. הוא שאול  –אעשה מה  (טו)
 ?נה לו, אם יהוה סר מעליושהוא יעלמה לו.  "לועג"שמואל  –סר מעליך ויהוה  (טז)
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 מספר לו על נבואת הפורענות, שיהוה יקרע את המלוכה מידי שאול ויתן אותה לדוד. שמואל  –דיבר בידי כאשר  (יז)
 ו, על רחמיו לעמלק."ומסביר שהעונש הזה נגזר עליו כבר אז, בחטא בטוממשיך  –בעמלק  (יח)
 נראה, שלמרות שהנבואה הזו שאול יוצא למלחמה בגבורה רבה. בהמשך שאול, וגם בניו, הולכים למות במלחמה. גם  –ובניך אתה  (יט)
 מתמוטט, מפחד ולחץ. שאול  –היה בו כח לא גם  (כ)
 ות את מבוקשה כמו שהיא מילתה את מבוקשו. נחלצת לעזרתו של שאול, ודורשת ממנו להקשיב לה ולמלאהאישה  –האישה ותבא  (כא)
 מציעה לשאול לשבת לאכול, כדי שיוכל להתחזק ולהתעודד לפני שהוא חוזר הביתה. היא  –לפניך פת לחם ואשמה  (כב)
 בהתחלה מתנגד לדברי האישה.שאול  –לא אכל ויאמר  (כג)

 והאישה ממש דורשים ממנו לשבת לאכול, והוא בסוף נכנע ומסכים.עבדיו  –בו ויפצרו 
 מלכים במלוא מובן המילה.ארוחת בשר איכותי, ומצות.  –רבק מעגל  (כד)
 רק את שאול כמו שהיא הציעה בהתחלה.לא עושה לפנים משורת הדין, ומאכילה גם את עבדיו. יא ה –שאול ולפני עבדיו לפני  (כה)

פרופסור אוריאל סימון,  :מתחלקת לשניים, עם שתי דעות מרכזיותהמחלוקת  .סיפור הזה בסוף הפרקהחלוקים אודות המטרה של חוקרים 
 ופרופסור משה גרסיאל.

הזה הוא שיא מבחינת שפל המדרגה אליה מגיע שאול, הפרק שאול. הוא רואה בסיפור זה מין ריכוך, החמאה, או פרגון קטן כלשהו ל :סימון
ותן לו מהלומה ים, ובסוף בסוף שמואל נהוא רודף אחרי דוד בלי שום סיבה מוצדקת, יהוה סר מעליו, הוא הולך לבעלת אוב, מעלה במת

 ?סימון שואל, מה מהות סיפור האכילה עם בעלת האובכאן מ ממש מחר, הוא ימות. מחר,לו איך להתקדם. שאין  –ומסביר לו שכאן סופו 
 בשיבתו מסתיימת והיא, לערכיו ובהתכחשותו המלך בהתחפשות פותחת דור-בעין שאול פרשת " :מדבריואצטט היא מאוד פשוטה. ותשובתו 

 של ולגבורתו האוב בעלת של לאנושיותה ניתן הדין למידת שנתלוותה הרחמים למידת הודות. ישראל כמלך עצמותו ואל האישית זהותו אל
 . (113-124, עמ' ארן דור, ספר היובל לרב מרדכי ברוישאול בעי) .האחרון לילו חשכת את להאיר שאול

אדם גיבור שבוטח בעצמו לאותו שראוי להיות מלך ישראל.  האוב מצליחה להחזיר את שאול לאיתנו, את שאול לאותו אדם חזקבעלת 
ובאלוהיו, שדואג לעמו, ולא מתכחש לערכיו והולך נגד החוקים 

 שלו עצמו ונגד החוקים של אלוהים.

המלך שאול במצוקתו "נביט בחלק מדבריו במאמרו  :גרסיאל
עיוני מקרא  בתוך) "בין שמואל הנביא ובין בעלת האוב –

 בתמונה מצד שמאל. (52מ' ע 'ו ופרשנות

והצדקה נוספת  כהידרדרותתופס את הסיפור האחרון גרסיאל 
כאן ריכוך, כמו אין נוספת להעברת המלוכה משאול לדוד. 

הוא סימון, אלא המחשה של המקום הנוראי בו נמצא שאול. 
כ רדוד בו הוא צריך עזרה מאישה שהייתה אמורה "במצב כ

שלו נוקמים החוקים  !בגללוועוד  –להיות מחוץ לחוק מזמן 
עד כדי הוא בו, הוא חסר כח ותשוש, ואישה חלשה עוזרת לו. 

כך חלש, שגם כשהוא מתנגד הוא לא מסוגל לעמוד על שלו, 
 והוא מתקפל לנוכח בקשותיהם של עבדיו ושל אותה אישה נמוכה. 

 הן שתי התפיסות המרכזיות בנוגע לשאלה אודות הסיפור האחרון עם בעלת האוב והמשמעות שלו מבחינת הקורא והמספר המקראי. אלה  
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 :טפרק כ"
ִנים, ַבַעִין אֲ -ָכל-ַוִיְקְבצּו ְפִלְשִתים ֶאת ַוְיִהי, א )א( ְבִרים, ְלֵמאֹות  )ב( ֶשר ְבִיְזְרֶעאלַמֲחֵניֶהם, ֲאֵפָקה; ְוִיְשָרֵאל חֹּ ְוַסְרֵני ְפִלְשִתים עֹּ

ֹּאֶמר ָאִכיש ֶאל )ג( ָאִכיש-ִעם--ְוַלֲאָלִפים; ְוָדִוד ַוֲאָנָשיו, עְֹּבִרים ָבַאֲחרָֹּנה ֹּאְמרּו ָשֵרי ְפִלְשִתים, ָמה ָהִעְבִרים ָהֵאֶלה; ַוי ָשֵרי ְפִלְשִתים, -ַוי
ֹּא-ִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָהָיה ִאִתי ֶזה ָיִמים אֹו-ֶעֶבד ָשאּול ֶמֶלְך ֶזה ָדִוד-ֲהלֹוא ַהיֹום -ָמָצאִתי בֹו ְמאּוָמה, ִמיֹום ָנְפלֹו ַעד-ֶזה ָשִנים, ְול

ֹּאְמרּו לֹו ָשֵרי ְפִלְשִתים ָהֵשב ֶאת )ד(}פ{  ַהֶזה. ֹּא-ב ֶאלָהִאיש ְוָישֹּ -ַוִיְקְצפּו ָעָליו ָשֵרי ְפִלְשִתים, ַוי ֵיֵרד -ְמקֹומֹו ֲאֶשר ִהְפַקְדתֹו ָשם, ְול

ֹּא ָניו-ָלנּו ְלָשָטן ַבִמְלָחָמה; ּוַבֶמה, ִיְתַרֶצה ֶזה ֶאל-ִיְהֶיה-ִעָמנּו ַבִמְלָחָמה, ְול ֶזה ָדִוד, ֲאֶשר -ֲהלֹוא )ה( ֲהלֹוא, ְבָראֵשי ָהֲאָנִשים ָהֵהם--ֲאדֹּ

ֹּאֶמר ֵאָליו ַחי-ַוִיְקָרא ָאִכיש ֶאל )ו( }ס{  ִהָכה ָשאּול ַבֲאָלָפיו, ְוָדִוד ְבִרְבבָֹּתו.  מֹּר:לֹו ַבְמחֹּלֹות ֵלא-ַיֲענּו ָיָשר ַאָתה ְוטֹוב -ְיהָוה ִכי-ָדִוד, ַוי

ֹּא--ְבֵעיַני ֵצאְתָך ּובֲֹּאָך ִאִתי ַבַמֲחֶנה ֹּאַהי-ָמָצאִתי ְבָך ָרָעה, ִמיֹום בֲֹּאָך ֵאַלי ַעד-ִכי ל ְוַעָתה שּוב,  )ז( טֹוב ָאָתה-ֹום ַהֶזה; ּוְבֵעיֵני ַהְסָרִנים, ל

ֹּא ֹּאֶמר ָדִוד ֶאל )ח( }ס{  ַתֲעֶשה ָרע, ְבֵעיֵני ַסְרֵני ְפִלְשִתים.-ְוֵלְך ְבָשלֹום; ְול ָמָצאָת ְבַעְבְדָך, ִמיֹום ֲאֶשר -ָאִכיש, ִכי ֶמה ָעִשיִתי ּוַמה-ַוי

ִני ַהֶמֶלְך  ָפֶניָך, ַעד ַהיֹום ַהֶזה:ָהִייִתי לְ  ְיֵבי ֲאדֹּ ֹּא ָאבֹוא ְוִנְלַחְמִתי, ְבאֹּ ֹּאֶמר ֶאל )ט( ִכי ל ָדִוד, ָיַדְעִתי, ִכי טֹוב ַאָתה ְבֵעיַני -ַוַיַען ָאִכיש, ַוי

ֹּא ֶניָך ֲאֶשר )י( ְלָחָמהַיֲעֶלה ִעָמנּו ַבִמ -ְכַמְלַאְך ֱאֹלִהים; ַאְך ָשֵרי ְפִלְשִתים ָאְמרּו, ל ֶקר, ְוַעְבֵדי ֲאדֹּ ָבאּו ִאָתְך; ְוִהְשַכְמֶתם -ְוַעָתה ַהְשֵכם ַבבֹּ

 }ס{  ְרֶעאל.ֶאֶרץ ְפִלְשִתים; ּוְפִלְשִתים, ָעלּו ִיזְ -ַוַיְשֵכם ָדִוד הּוא ַוֲאָנָשיו, ָלֶלֶכת ַבבֶֹּקר, ָלשּוב, ֶאל )יא( ַבבֶֹּקר, ְואֹור ָלֶכם ָוֵלכּו

 פירוש לפי פסוקים:
 ם יקבלו אותו בברכה, כי הם גם כן מתנגדים לשאול. ש – ארץ פלשתים (א)
שהפרקים קופצים מדוד בגלל רואים את זה לפי המיקום של הצבאות השונות והמצב שלהם. אנחנו . הפרק הזה קורה לפני כ"ח (ב)

 לשאול וחוזר כך, אין סדר כרונולוגי בהכרח בין שני פרקים עוקבים.
להם עד כמה שדוד מספר אכיש פלשתים באים לאכיש בטענה שדוד הוא עברי, והוא מיותר אצלם. שרי  – מצאתי בו מאומהלא  (ג)

 נאמן לו.
מפחדים מכך שדוד יזגזג במהלך המלחמה, ויעבור לצד הטבעי שלו , של השבט שלו ושל ההשתייכות האתנית הם  –במלחמה לשטן  (ד)

 להם סיבה להסתכן סתם, לכאורה. אין שלו. 
לא נותנים ם הישתים. עוד בהקשר של המלחמה עם הפלעכשיו זוכרים את האמירה הזו, ועד  –שאול באלפיו ודוד ברבבותיו הכה  (ה)

 לאכיש לדבר עם כל הטענות הללו, ואכיש אכן מבין שאין לו טענות נגדם, פרט לנסיונו האישי איתו.
פוליתאיסטית, אם יש לי מאה אלים, בתפיסה לא נדיר. זה  ?מברך את דוד בשם האל של דוד ולא האל של אכישאכיש  –יהוה חי  (ו)

 ת לי לקבל גם את שלך.לא אכפ
יפתור לדוד את הדילמה זה מסמן ומאפשר לו לעזוב אותו. לדוד עד כמה הוא ברגשות מעורבים, אך מסביר  –ך בשלום ולשוב  (ז)

 המוקדמת יותר, איך הוא יתמוך באכיש וגם ישתתף בלחימה באחיו שלו.
 שחק עוד קצת, כדי להראות נאמנות, למרות שברור שזו הקלה רבה עבורה. משחק את המדוד  –לא אבוא ונלחמתי באויבי כי  (ח)
ישתים. י הפלסול הוא בעיניהם של שרשב ומדגיש כי אין שום פסול בדוד בעיניו, אלא הפאכיש  –אתה בעיני כמלאך אלוהים טוב  (ט)

 מבקש מדוד להבין זאת. הוא 
 והשכמתם..בבוקרהשכם  (י)
כ הרבה פעמים מראה כי אכיש מזרז "כך שזה חוזר כאן כעצם במקרא מייצג זריזות מעשה ופעולה.  "השכמה"ביטוי ה –וישכם  (יא)

 לדוד זה נוח מאוד. שוב,את דוד מאוד לעזוב כמה שיותר מהר. 

  א, ויחזור שוב בתחילת שמואל ב'."ד, שיעלמו בליתוארו מעלליו של דו הבאבפרק 
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 :ל'פרק 
ֹּא ָדִוד ַוֲאָנָשיו, ִצְקַלג )א( ַוִיְשבּו  )ב(ִצְקַלג, ַוִיְשְרפּו אָֹּתה ָבֵאש -ֶאת ִצְקַלג, ַוַיכּו-ֶנֶגב ְוֶאל-ַביֹום ַהְשִליִשי; ַוֲעָמֵלִקי ָפְשטּו, ֶאל--ַוְיִהי ְבב

ֹּא ֵהִמיתּו ִאיש; ַוִיְנֲהגּו, ַוֵיְלכּו ְלַדְרָכם-ָבה ִמָקטֹּן ְוַעד-ַהָנִשים ֲאֶשר-ֶאת ֹּא ָדִוד ַוֲאָנָשיו ֶאל )ג( ָגדֹול, ל ָהִעיר, ְוִהֵנה ְשרּוָפה ָבֵאש; -ַוָיב

ֵתיֶהם, ִנְשבּוּוְנֵשיֶהם ּובְ  -ּוְשֵתי ְנֵשי )ה( ָבֶהם כַֹּח, ִלְבכֹות-ַעד ֲאֶשר ֵאין  ַוִיְבכּו:--קֹוָלם-ִאתֹו, ֶאת-ַוִיָשא ָדִוד ְוָהָעם ֲאֶשר )ד( ֵניֶהם ּוְבנֹּ

ָהָעם, ִאיש -ָמָרה ֶנֶפש ָכל-ִכי--ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקלֹו-ֶצר ְלָדִוד ְמאֹּד, ִכיַוֵת  )ו( ֲאִחינַֹּעם, ַהִיְזְרֵעִלית, ַוֲאִביַגִיל, ֵאֶשת ָנָבל ַהַכְרְמִלי--ָדִוד, ִנְשבּו

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶאל)ז(  }ס{  ְבנָֹּתיו; ַוִיְתַחֵזק ָדִוד, ַביהָוה ֱאֹלָהיו.-ָבָנו ְוַעל-ַעל ַיֵגש ָנא ִלי, ָהֵאפֹוד; וַ -ֲאִחיֶמֶלְך, ַהִגיָשה-ֶאְבָיָתר ַהכֵֹּהן ֶבן-ַוי

ֹּאֶמר לֹו ְרדֹּף, ִכי-ַוִיְשַאל ָדִוד ַביהָוה ֵלאמֹּר, ֶאְרדֹּף ַאֲחֵרי ַהְגדּוד )ח( ָדִוד-ָהֵאפֹוד, ֶאל-ֶאְבָיָתר ֶאת ַהֵשג ַתִשיג ְוַהֵצל -ַהֶזה ַהַאִשֶגנּו; ַוי

ֵמאֹות -ַוִיְרדֹּף ָדִוד, הּוא ְוַאְרַבע )י( ַנַחל ַהְבשֹור; ְוַהנֹוָתִרים, ָעָמדּו-ֹו, ַוָיבֹּאּו, ַעדֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר ִאת-ַוֵיֶלְך ָדִוד, הּוא ְוֵשש )ט( ַתִציל

לֹו ֶלֶחם -ָדִוד; ַוִיְתנּו-לִמְצִרי ַבָשֶדה, ַוִיְקחּו אֹּתֹו אֶ -ַוִיְמְצאּו ִאיש )יא( ַנַחל ַהְבשֹור-ִאיש; ַוַיַעְמדּו, ָמאַתִים ִאיש, ֲאֶשר ִפְגרּו, ֵמֲעבֹּר ֶאת

ֹּאַכל, ַוַיְשֻקהּו ָמִים ֹּאַכל, ַוָתָשב רּוחֹו, ֵאָליו:-ַוִיְתנּו )יב( ַוי ֹּא  לֹו ֶפַלח ְדֵבָלה ּוְשֵני ִצֻמִקים, ַוי ֹּא-ִכי ל ָשָתה ַמִים, ְשֹלָשה -ָאַכל ֶלֶחם, ְול

ֹּאמֶ  )יג( }ס{  ָיִמים, ּוְשֹלָשה ֵלילֹות. ִני ִכי -ר לֹו ָדִוד ְלִמיַוי ִכי, ֶעֶבד ְלִאיש ֲעָמֵלִקי, ַוַיַעְזֵבִני ֲאדֹּ ֹּאֶמר ַנַער ִמְצִרי ָאנֹּ ַאָתה, ְוֵאי ִמֶזה ָאָתה; ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליו ָדִוד,  )טו( ִצְקַלג, ָשַרְפנּו ָבֵאש-ֶנֶגב ָכֵלב; ְוֶאת-ְוַעל--ֲאֶשר ִליהּוָדה-ֲאַנְחנּו ָפַשְטנּו ֶנֶגב ַהְכֵרִתי, ְוַעל )יד( ָחִליִתי, ַהיֹום ְשֹלָשה ַוי

ֹּאֶמר ִהָשְבָעה ִלי ֵבאֹלִהים ִאם-ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל ִני, ְואֹוִרְדָך, ֶאל-ַתְסִגֵרִני ְבַיד-ְתִמיֵתִני, ְוִאם-ַהְגדּוד ַהֶזה; ַוי ַויִֹּרֵדהּו,  )טז( ַהְגדּוד ַהֶזה-ֲאדֹּ

ְגִגים, ְבכֹּל ַהָשָלל ַהָגדֹול, ֲאֶשר ָלְקחּו ֵמֶאֶרץ ְפִלְשִתים ּוֵמֶאֶרץ ְיהּוָדה-ְפֵני ָכל-לְוִהֵנה ְנֻטִשים עַ  ַוַיֵכם ָדִוד  )יז( ָהָאֶרץ; אְֹּכִלים ְושִֹּתים, ְוחֹּ

ֹּא-ֵמַהֶנֶשף ְוַעד ַוַיֵצל ָדִוד, ֵאת  )יח( ַהְגַמִלים ַוָינֻסּו-ָרְכבּו ַעל-ַנַער ֲאֶשר-ַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש-ִנְמַלט ֵמֶהם ִאיש, ִכי ִאם-ָהֶעֶרב, ְלָמֳחָרָתם; ְול

ֹּא ֶנְעַדר)יט(  ְשֵתי ָנָשיו, ִהִציל ָדִוד-ֲאֶשר ָלְקחּו ֲעָמֵלק; ְוֶאת-ָכל ן ְוַעד-ָלֶהם ִמן-ְול ֲאֶשר -ָבִנים ּוָבנֹות, ּוִמָשָלל, ְוַעד ָכל-ַהָגדֹול ְוַעד-ַהָקטֹּ

ֹּאְמרּו, ֶזה ְשַלל ָדִוד-ָכל-ַוִיַקח ָדִוד, ֶאת )כ( ַהכֹּל, ֵהִשיב ָדִוד  ְקחּו, ָלֶהם:לָ  ֹּאן ְוַהָבָקר; ָנֲהגּו, ִלְפֵני ַהִמְקֶנה ַההּוא, ַוי ֹּא ָדִוד,  )כא( ַהצ ַוָיב

-ִאתֹו; ַוִיַגש ָדִוד ֶאת-ְבַנַחל ַהְבשֹור, ַוֵיְצאּו ִלְקַראת ָדִוד, ְוִלְקַראת ָהָעם ֲאֶשרִפְגרּו ִמֶלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד ַויִֹּשיֻבם -ָמאַתִים ָהֲאָנִשים ֲאֶשר-ֶאל

ֹּא-ָרע ּוְבִלַיַעל, ֵמָהֲאָנִשים ֲאֶשר ָהְלכּו ִעם-ִאיש-ַוַיַען ָכל )כב( }ס{  ָהָעם, ַוִיְשַאל ָלֶהם ְלָשלֹום. ֹּאְמרּו ַיַען ֲאֶשר ל ֹּא-ָדִוד, ַוי -ָהְלכּו ִעִמי, ל

ֹּא )כג( }ס{  ָבָניו, ְוִיְנֲהגּו ְוֵיֵלכּו.-ִאְשתֹו ְוֶאת-ִאיש ֶאת-ִאם-ִכי  ִנֵתן ָלֶהם ֵמַהָשָלל ֲאֶשר ִהַצְלנּו: ֹּאֶמר ָדִוד, ל -ֵאת ֲאֶשר  ַתֲעשּו ֵכן ֶאָחי:-ַוי

ָתנּו, ַוִיֵתן ֶאת ִכי ְכֵחֶלק ַהיֵֹּרד ַבִמְלָחָמה, ּוְכֵחֶלק   ּוִמי ִיְשַמע ָלֶכם, ַלָדָבר ַהֶזה: )כד( דּוד ַהָבא ָעֵלינּו, ְבָיֵדנּוַהגְ -ָנַתן ְיהָוה ָלנּו, ַוִיְשמֹּר אֹּ

)כו(  }פ{   ָרֵאל, ַעד, ַהיֹום ַהֶזה.ַוְיִהי, ֵמַהיֹום ַההּוא ָוָמְעָלה; ַוְיִשֶמָה ְלחֹּק ּוְלִמְשָפט, ְלִיְש  )כה(}ס{  ַיְחָדו ַיֲחֹלקּו.--ַהֵכִלים-ַהיֵֹּשב ַעל

ֹּא ָדִוד ֶאל ְיֵבי ְיהָוה.  ִהֵנה ָלֶכם  ִצְקַלג, ַוְיַשַלח ֵמַהָשָלל ְלִזְקֵני ְיהּוָדה ְלֵרֵעהּו ֵלאמֹּר:-ַוָיב -ַלֲאֶשר ְבֵבית )כז(  }ס{  }ר{ ְבָרָכה, ִמְשַלל אֹּ

}ר{   ְוַלֲאֶשר  }ס{  ְוַלֲאֶשר ְבִשְפמֹות,  }ס{  }ר{ ַבֲערֵֹּער  ְוַלֲאֶשר )כח(  }ס{  ְוַלֲאֶשר ְבַיִתר.  }ס{  }ר{ ְבָרמֹות ֶנֶגב,  ְוַלֲאֶשר  }ס{  ֵאל

 ְוַלֲאֶשר, ְבָעֵרי  }ס{  ִלי,}ר{ ְבָעֵרי ַהְיַרְחְמאֵ   ְוַלֲאֶשר  }ס{  ְוַלֲאֶשר ְבָרָכל,)כט(  }ס{ ְבֶאְשְתמַֹּע.

 - ְוַלֲאֶשר, ְבֶחְברֹון; ּוְלָכל )לא( }ס{  }ר{ ַבֲעָתְך.  ְוַלֲאֶשר  }ס{  ָעָשן,-ְוַלֲאֶשר ְבבֹור  }ס{  }ר{ְבָחְרָמה  ְוַלֲאֶשר )ל( }ס{  ַהֵקיִני.

 }פ{  ָשם ָדִוד, הּוא ַוֲאָנָשיו.-}ר{ ִהְתַהֶלְך  -ַהְמקֹּמֹות ֲאֶשר

 פירוש לפי פסוקים:
 ד לסיפורו של שאול בפרק ט"ו. מצלצל לנו מי – עמלקי (א)
 הם לא הרגו אף אחד מצקלג, אלא שבו את כולם.  –וישבו  (ב)
 גם בדוד פגעו. בסיפור הזה דוד בשתי כובעים: איש מלחמה ואיש משפחה. הסיפור תמיד יציג את שתי הפנים הללו.  –ויבא  (ג)
 כאן דוד בוכה עם העם.  –וישא דוד  (ד)
 חתו שלו. )הכובע השני(וכאן דוד בוכה על משפ –ושתי נשי דוד  (ה)
 העם לא מאמין עוד בדוד, ורוצים לסקול אותו. הוא מתחזק באמונתו בה'.  –ותצר לדוד  (ו)
 סצנה דרמטית, דוד מבקש להתייעץ בה'. –הגישה נא לי  (ז)
ו, וה' דוד שואל כאן שאלה אחת, וה' עונה לו יותר מזה. דוד שואל אם כדאי לו לרדוף אחרי הגדוד והאם הוא ישיג אות –? ארדף (ח)

 יציל את נשותיו. אפילועונה לו שהוא ירדוף, ישיג ו
 חלק נשארו מאחור. –והנותרים  (ט)
 איש הם אלו הנותרים, שפגרו, שעמדו מאחור. לא כולם התקדמו עם דוד לגדוד שפגע בצקלג ולקח את נשות דוד. 200 –פגרו  (י)
 הות של הסיפור הזה? למה התנ"ך מציין זאת?דוד ואנשיו פוגשים איש מצרי בדרך, אבל עלינו לשאול מה המ –איש מצרי  (יא)
 תאנים )גם בערבית היום( –דבלה  (יב)
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 שני גושים של צימוקים כנראה. –שני צימוקים 
 הנער הזה הוא עבד של עמלק, והם נטשו אותו בדרך כי הם לא צריכים חיילים חולים.  –כי חליתי  (יג)
 תומכים בו.הוא מזדהה כאחד מהגדוד שפגעו במשפחתו של דוד, וב –ואת צקלג  (יד)
 לאחר שדוד מבקש לרדת לגדוד, החייל המצרי משביע אותו )את דוד( שלא יפגע בו , ורק אז הוא מסכים לעזור לו. –אם תמיתני  (טו)
 מפוזרים. –נטושים  (טז)
 עלות השחר. הגדוד הקטן של דוד הניס צבא שלם כמעט.   –נשף  (יז)
 ודוד איש המשפחה.  שוב, ההקבלה הזו בין דוד הלוחם -ואת שתי נשיו..את כל אשר לקחו (יח)
 דוד מחזיר הכל. הכתוב מדגיש ומעצים את זה שוב ושוב ושוב.  –הכל השיב דוד  (יט)
 פירוט השלל של דוד. (כ)
 דוד איש העם, המלחמה, חוזר ומתבלט. – וישאל להם בשלום (כא)
נשיהם  –הם האנשים שפיגרו מאחור לא מקבלים מהשלל שחבריהם לחמו עבורו, אלא רק את מה שנבזז מ –לא נתן להם מהשלל  (כב)

 וילדיהם. זו דעת הלוחמים שהיו עם דוד על הגדוד.
 דוד מסביר שה' שמר עליהם, ולכן זה מתאפשר לחלוק איתם, עם המפגרים מאחור. –וישמור אותנו  (כג)
הוא מתקן את תפיסת האנשים הלוחמים האחרים, ואומר שמגיע גם לאלו שנותרו מאחור מהשלל. הוא פונה אליהם  –יחלקו  (כד)

 ון קירבה, רטוריקה טובה מצידו. ב"אחי", לש
הרעיון הזה של דוד הוחל על עם ישראל מכאן ולתמיד. הרעיון הזה, שהשלל הוא של אלוהים, הוא אשר הושם  –לחק ולמשפט  (כה)

 לחוק. הצירוף הזה הוא צירוף קבול, אנדיאדיס, שתיים שהם אחד.
 .ַהַמִים, ַוִיְמְתקּו ַהָמִים; ָשם ָשם לֹו חֹּק ּוִמְשָפט, ְוָשם ִנָסהּו-ֵעץ, ַוַיְשֵלְך ֶאלְיהָוה, ַויֹוֵרהּו ְיהָוה -ַוִיְצַעק ֶאל: 25נביט בשמות ט"ו

 ם. ם לֹו חֹּק ּוִמְשָפט, ִבְשכַוִיְכרֹּת ְיהֹוֻשַע ְבִרית ָלָעם, ַביֹום ַההּוא; ַוָישֶ  :25עוד מקום אחד, הוא ביהושע כ"ד
 ם. דוד נכנס לפנתאון המחוקקי

 דוד שולח לזקני יהודה חלקים מהשלל כדי להראות שהם נצחו את "אויבי יהוה". למה אסור לשאול לקחת משלל המלך?  –וישלח  (כו)
הוא הופך את זה לאויב משותף, ורוצה לגבש את כולם תחת מנהיגותו. הביטוי כאן "משלל אויבי יהוה" עומד בניגוד  –אויבי יהוה 

ם "זה שלל דוד". הם אומרים שהשלל הוא ארצי, ושייך לבן אדם, אבל הוא הופך אותו למשהו , בו אנשי דוד אומרי20לפסוק 
 הרבה יותר נשגב, אלוהי. 

 בבית אל, רמות נגב, ביתר (כז)
 ערער, שפמות, אשתמע (כח)
 ברכל, ירחמיאלי, קיני (כט)
 חרמה, בכור עשן, עתך (ל)
, כלב בן יפונה ישב שם. אם נקפוץ רגע לשמ"ב ב', חותמת את הרשימה כי היא עיר הבירה של יהודה. היא העיר המרכזית – חברון (לא)

ֵכן, ַוִיְשַאל ָדִוד ַביהָוה ֵלאמֹּר ַהֶאֱעֶלה ְבַאַחת ָעֵרי ְיהּוָדה, -ַוְיִהי ַאֲחֵרי  אחרי ששאול ימות ודוד יהיה מלך יהודה בפסוק א' כתוב: "
ֹּאֶמר ָדִוד ָאָנה ֶאֱעֶלה, וַ  ֹּאֶמר ְיהָוה ֵאָליו, ֲעֵלה; ַוי ָנהַוי ֹּאֶמר ֶחְברֹּ  ".י

שלח לכל הזקנים שהוא פגש בדרכו, כנראה כדי להסביר את כוחו. למה הוא עושה זאת? קודם כל, הם זקני  – התהלך שם דוד
שבט יהודה. למתנות יש משמעות דיפלומטית. יותר מזה, אפשר לראות את המעשה כניגוד לדברי חייליו לאחר הלחימה. לא רק 

 ם מגיע חלק מהביזה, אלא ממש לכל התומכים ושאלה שעזרו להם. לתומכי הלחימה הישירי

ההסברים לסיפור הזה הם כמה וכמה, ונציג כאן את הפירוש של משה גרסיאל ושוקי רייס. נביט בדמויות הראשיות של הפרקים שקראנו 
 לאחרונה:

 שאול –ל"א ,  דוד –ל' -כ"ט ,  שאול –כ"ח ,  דוד –כ"ז 

 אה דמות אחרת. כמו כן, הראנו בפרק כ"ח וכ"ט שאין הסדר של הפרקים כרונולוגי. יש כאן מבנה משורג, שכל פרק מר

 ניתן להשוות בין סיפור שאול עם בעלת האוב לסיפור של דוד עם צקלג:

 דוד )ל'( שאול )כ"ח(
ֹאד ַמֲחֵנה ְפִלְשִתים;-ַוַיְרא ָשאּול, ֶאת )ה( ד ִלבֹו מְּ ֶּיֱחרַׁ ִּיָרא, וַׁ ֵתֶצר לְּ  )ו(  וַׁ ֹאדוַׁ --ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקלֹו-, ִכיָדִוד מְּ

 ְבנָֹּתיו; -ָבָנו ְוַעל-ָהָעם, ִאיש ַעל-ָמָרה ֶנֶפש ָכל-ִכי
הָוה )ו( לֹא ָעָנהּו יְּ יהָוה, וְּ ל ָשאּול בַׁ אַׁ ִּישְּ ַגם ַבֲחֹלמֹות ַגם ָבאּוִרים, ַגם --וַׁ

  ַבְנִביִאם
יהָוה ֱאֹל... ֵזק ָדִוד, בַׁ חַׁ ִּיתְּ ֹּאֶמר )ז(  }ס{  .ָהיווַׁ ַוי

ֵהן ֶבן-ָדִוד, ֶאל  ֲאִחיֶמֶלְך, -ֶאְבָיָתר ַהכֹּ

ֹּאֶמר ָשאּול ַלֲעָבָדיו, ַבְקשּו )ז( אֹוב, ְוֵאְלָכה ֵאֶליָה, -ִלי ֵאֶשת ַבֲעַלת-ַוי
ֹּאְמרּו ֲעָבָדיו ֵאָליו, ִהֵנה ֵאֶשת ַבֲעַלת-ְוֶאְדְרָשה  ... אֹוב ְבֵעין דֹור-ָבה; ַוי

-ָנא ִלי, ָהֵאפֹוד; ַוַיֵגש ֶאְבָיָתר ֶאת-ַהִגיָשה
 ָדִוד-ָהֵאפֹוד, ֶאל

ֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל )טו(... ִניָשאּול, -ַוי תַׁ זְּ גַׁ ... ְלַהֲעלֹות אִֹּתי ָלָמה ִהרְּ
ָתה ּוְפִלְשִתים, ו-ִיְשָרֵאל ִעְמָך, ְבַיד-ְוִיֵתן ְיהָוה ַגם ֶאת )יט( ָבֶניָך ָּמָחר, אַׁ

יַׁדַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל, -ִעִמי; ַגם ֶאת הָוה בְּ ִתים-ִיֵתן יְּ ִלשְּ  פְּ

ַוִיְשַאל ָדִוד ַביהָוה ֵלאמֹּר, ֶאְרדֹּף ַאֲחֵרי  )ח(
ֹדף, ִכיַהֶזה ַהַאִשֶגנּו; -ַהְגדּוד ּיֹאֶמר לֹו רְּ ֵשג -וַׁ הַׁ

ִציל ֵצל תַׁ הַׁ ִשיג וְּ   תַׁ

ָפֶניָך פַׁתַאָתה ְבקֹול ִשְפָחֶתָך, -ָנא ַגם-עְוַעָתה, ְשמַ  )כב(  ָאִשָמה לְּ -וְּ
ַח, ִכי ֵתֵלְך ַבָדֶרְךֶלֶחם, ֶוֱאכֹול   ; ִויִהי ְבָך כֹּ

ִמְצִרי ַבָשֶדה, ַוִיְקחּו אֹּתֹו -ַוִיְמְצאּו ִאיש )יא(
נּוָדִוד-ֶאל ִּיתְּ ל-; וַׁ ּיֹאכַׁ   , ַוַיְשֻקהּו ָמִיםלֹו ֶלֶחם וַׁ

בסה"כ מאבד לחלוטין את ההשגחה והעזרה האלוהית. הוא  שאול
 פועל בחולשה וזה מורגש.

 דוד עם ה', מאמין בו, בוטח בו, וה' עוזר לו. 

 כל מטרת הסיפור, לפי הפירוש הזה, הוא להדגיש את ההבדלים של דוד ושאול. 
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טרת הסיפור הזה היא להדגיש את התאמתו של דוד שוקי רייס טוען שהסיפור הזה לא מסביר את התקרית עם הנער המצרי, ומציע שמ
 למלוכה. 

)י(  :קודם כל, הקושי הזה שדוד חווה הוא משבר מנהיגות. העם רוצה לסקול אותו, בדומה לחוויה של משה ואהרון בפרק י"ד בבמדבר
ֹּאְמרּו, ָכל כ"ב: שים הללו שעומדים עם דוד? ראינו בשמואל א' פרק . למה זהו משבר מנהיגות? מי הם האנ, ִלְרגֹום אָֹּתם, ָבֲאָבִניםָהֵעָדה-ַוי

האנשים האלה   .ֶנֶפש, ַוְיִהי ֲעֵליֶהם, ְלָשר; ַוִיְהיּו ִעמֹו, ְכַאְרַבע ֵמאֹות ִאיש-ִאיש ַמר-לֹו נֶֹּשא, ְוָכל-ִאיש ֲאֶשר-ִאיש ָמצֹוק ְוָכל-ַוִיְתַקְבצּו ֵאָליו ָכל )ב(
. הם רוצים לסקול אותו ָמָרה ֶנֶפש-ִכי--ָאְמרּו ָהָעם ְלָסְקלֹו-ַוֵתֶצר ְלָדִוד ְמאֹּד, ִכי )ו(נפש, ועכשיו, אצלנו בפרק הם :  שעומדים עם דוד היו מרי

 כי הם שוב מרי נפש, וזה מסביר ממש את המצב הנפשי של דוד. 

, והתשובה היא לכל אחת מהשאלות שלו. מה'הקשר בין דוד לאלוהים הוא טבעי. גם בשמואל א' כ"ג הוא מקבל את האפוד ותשובה 
להבדיל, שוב, משאול שצריך ללכת אל בעלת האוב. לפי רייס, יש כאן עניין של השוואה כמובן, אבל ברובו הפרק נועד להראות כמה דוד 

, ולא דווקא עמלקיראוי להיות למלך, וכמה שאול לא. הסיפור ממחיש עד כמה דוד אנושי בסיפור, ובזה המטרה היא להנגיד את דוד ל
 לשאול. נדגים זאת:

ֹּאַכל, ַוַיְשֻקהּו ָמִים-ָדִוד; ַוִיְתנּו-ִמְצִרי ַבָשֶדה, ַוִיְקחּו אֹּתֹו ֶאל-ַוִיְמְצאּו ִאיש )יא(  ...לֹו ֶפַלח ְדֵבָלה ּוְשֵני ִצֻמִקים-ַוִיְתנּו )יב( לֹו ֶלֶחם ַוי

צריים האלה. לדעת ד"ר כהן, הם לא תמימים וצריכים את עזרתו של הנער. זה נראה הפסוק מראה עד כמה הם נדיבים לאנשים המ
שהתמונה פה של הסיפור היא של נדיבות, של הענקת חיים והצלחה לאחר. תמונה רכה מאוד. הוא יכול היה להעיר אותו אחרת, אך לא 

 עשה זאת. 

ֹּאֶמר לֹו ָדִוד ְלִמי )יג( ִני ִכי ָחִליִתי, ַהיֹום ְשֹלָשהַאָתה, ְוֵאי ִמֶזה ָאָתה-ַוי ִכי, ֶעֶבד ְלִאיש ֲעָמֵלִקי, ַוַיַעְזֵבִני ֲאדֹּ ֹּאֶמר ַנַער ִמְצִרי ָאנֹּ  ֲאַנְחנּו )יד( ; ַוי
 ִצְקַלג, ָשַרְפנּו ָבֵאש-ֶנֶגב ָכֵלב; ְוֶאת-ְוַעל--ֲאֶשר ִליהּוָדה-ָפַשְטנּו ֶנֶגב ַהְכֵרִתי, ְוַעל

 השתתף בשריפת הצקלג! ידיעה מרעישה! הנער

ֹּאֶמר ֵאָליו ָדִוד, ֲהתֹוִרֵדִני ֶאל )טו( ֹּאֶמר ִהָשְבָעה ִלי ֵבאֹלִהים ִאם-ַוי ִני, ְואֹוִרְדָך, ֶאל-ַתְסִגֵרִני ְבַיד-ְתִמיֵתִני, ְוִאם-ַהְגדּוד ַהֶזה; ַוי  ַהְגדּוד ַהֶזה-ֲאדֹּ
 ..ַויִֹּרֵדהּו )טז(

יונית מצידו של הנער. למה שדוד יסגיר אותו? הרי הוא האויב. אך זה לא מהותי לטענה של שוקי רייס. יש כאן דרישה שהיא איננה הג
 שמאחור: 200אפשר גם להדגים רעיון מהיחס אל ה

 ָעָמדּוַנַחל ַהְבשֹור; ְוַהנֹוָתִרים, -ֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר ִאתֹו, ַוָיבֹּאּו, ַעד-ְוֵשש ... )ט(

 ... ַנַחל ַהְבשֹור-, ֵמֲעבֹּר ֶאתִפְגרּוָמאַתִים ִאיש, ֲאֶשר , ַוַיַעְמדּו  )י(

ֹּא ָדִוד, ֶאל )כא(  ַויִֹּשיֻבם ְבַנַחל ַהְבשֹורִמֶלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד ִפְגרּו -ָמאַתִים ָהֲאָנִשים ֲאֶשר-ַוָיב

  ַיְחָדו ַיֲחֹלקּו.--ַהֵכִלים-ּוְכֵחֶלק ַהיֵֹּשב ַעלִמְלָחָמה, ִכי ְכֵחֶלק ַהיֵֹּרד בַ   ּוִמי ִיְשַמע ָלֶכם, ַלָדָבר ַהֶזה: )כד( 

יש להם  24ל 21הם נראים לכאלה שבטעות לא הצליחו להשתתף, ואילו ביחס בין  21ל 10, הם עייפים, ביחס בין 10ל 9ביחס בין פסוק 
נשים שנשארו מאחור, הם אפסנאים, נושאי תפקיד חשוב; הם נשארו מאחור כחלק מהתפקיד שלהם במלחמה הזו. התפקיד של הא

 ". זהו מקצוע של ממש. ַיד שֹוֵמר ַהֵכִלים-ַהֵכִלים ֵמָעָליו, ַעל-ַוִיטֹּש ָדִוד ֶאת: "22הכלים. אפשר לראות בשמ"א י"ז )דוד וגולית( את בפסוק 

ֹּא ָדִוד, ֶאל: "21נביט שוב בפסוק  ּו ִמֶלֶכת ַאֲחֵרי ָדִוד ַויִֹּשיֻבם ְבַנַחל ַהְבשֹור, ַוֵיְצאּו ִלְקַראת ָדִוד, ְוִלְקַראת ָהָעם ִפְגר-ָמאַתִים ָהֲאָנִשים ֲאֶשר-ַוָיב
" מפתיע כאן לראות, שדוד שואל את אלה שנותרו מאחור מה שלומם. יותר מזה,  ָהָעם, ַוִיְשַאל ָלֶהם ְלָשלֹום.-ִאתֹו; ַוִיַגש ָדִוד ֶאת-ֲאֶשר

ראת" הוא ביטוי שבד"כ מתייחס לנשי החיילים שנותרו מאחור. דוד פונה אליהם ושואל לשלומם ממש. הוא דואג להם. במובן "ויצאו לק
 הזה, סצנה עם הנער המצרי מקדימה את הסצנה עם האנשים שלו. 

שהביטוי הכי קשה מיוחס  נעיר הערה על האנשים הרעים והבליעל בסיפור. הביטוי בליעל הוא קשה בשל עצמו, וזה מאוד מוזר אצלנו
לאנשי דוד ולא לעמלקים. לכאורה, האויב בסיפור הם העמלקים. לכאורה, הלשון הזה של רע ובליעל ראויה היתה בראש ובראשונה 

להיאמר על האויבים של עם ישראל. אבל מפתיע שאת העמלקים הכתוב מתאר בלשון חריפה, ואילו את אנשי דוד מביעים את גסותם 
. אם יש לפרק הזה שני מהלכים של התחשבות באדם חלש שנותר מאחור )איש מצרי והנותרים מאחור(, ומראים לנו את היחס באופן ישיר

 של דוד בשני הסיפורים האלה.

 האדון העמלקי מקביל לאנשי דוד )הרעים והבליעל(. האם רוע קיים רק אצל העמלקים? לא ולא! גם אצל דוד ואנשיו יש לנו רוע. 
 למכלול הרחב יותר של הסיפור, והוא רגע השיא של החלפת שאול בדוד.  נחזור רגע

, 2פרקים דוד משוח למלך, ושאול עדיין המלך בפועל. דוד עבר שינוי מאוד דרמטי, מילד יפה וחמוד לאיש מלחמה נשוי ל 15כבר כמעט 
 נהיגות ורכות במקומות שבהם זה אפשרי. ואילו שאול הלך והדרדר. הדרמה כאן מרגשת, ואפשר להגיד משהו יותר עמוק אודות מ

 מצד דוד.  של מנהיג היה כאן רגע של משבר, והתעשתות 
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 :ל"אפרק 
ָבָניו; ַוַיכּו -ָשאּול ְוֶאת-ּו ְפִלְשִתים, ֶאתַוַיְדְבק )ב( ַהִגְלבֹּעַ  ּוְפִלְשִתים, ִנְלָחִמים ְבִיְשָרֵאל; ַוָינֻסּו ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל, ִמְפֵני ְפִלְשִתים, ַוִיְפלּו ֲחָלִלים, ְבַהר )א(

ָשאּול, ַוִיְמָצֻאהּו ַהמֹוִרים ֲאָנִשים ַבָקֶשת; ַוָיֶחל ְמאֹּד, -ַוִתְכַבד ַהִמְלָחָמה ֶאל )ג( ְבֵני ָשאּול--ַמְלִכישּועַ -ֲאִביָנָדב ְוֶאת-ְיהֹוָנָתן ְוֶאת-ְפִלְשִתים, ֶאת

ֹּאֶמר ָשאּול ְלנֵֹּשא ֵכָליו ְשֹלף ַחְרְבָך ְוָדְקֵרִני ָבה, ֶפן )ד( ֵמַהמֹוִרים ֹּא ָאָבה נֵֹּשא ֵכָליו, ִכי ָיֵרא ְמאֹּד; -ָיבֹואּו ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶלה ּוְדָקֻרִני ְוִהְתַעְללּו-ַוי ִבי, ְול

ַוָיָמת ָשאּול ּוְשֹלֶשת ָבָניו ְונֵֹּשא ֵכָליו  )ו( ַחְרבֹו, ַוָיָמת ִעמֹו-הּוא ַעל-יו, ִכי ֵמת ָשאּול; ַוִיפֹּל ַגםֵכלָ -ַוַיְרא נֵֹּשא )ה( ַהֶחֶרב, ַוִיפֹּל ָעֶליהָ -ַוִיַקח ָשאּול ֶאת

ֵמתּו, ָשאּול ּוָבָניו; -ָנסּו ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל, ְוִכי-ְרֵדן, ִכיְבֵעֶבר ָהֵעֶמק ַוֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהיַ -ִיְשָרֵאל ֲאֶשר-ַוִיְראּו ַאְנֵשי )ז( ַיְחָדו—ֲאָנָשיו, ַביֹום ַההּוא-ַגם ָכל

-אּול ְוֶאתשָ -ַהֲחָלִלים; ַוִיְמְצאּו ֶאת-ַוְיִהי, ִמָמֳחָרת, ַוָיבֹּאּו ְפִלְשִתים, ְלַפֵשט ֶאת )ח(}פ{  ֶהָעִרים, ַוָינֻסּו, ַוָיבֹּאּו ְפִלְשִתים, ַוֵיְשבּו ָבֶהן.-ַוַיַעְזבּו ֶאת

ְפִלים ְבַהר ַהִגְלבֹּעַ  ֹּאשֹו, ַוַיְפִשטּו, ֶאת-ַוִיְכְרתּו, ֶאת )ט( ְשֹלֶשת ָבָניו, נֹּ  ָהָעם-ְוֶאת--ְפִלְשִתים ָסִביב, ְלַבֵשר ֵבית ֲעַצֵביֶהם-ֵכָליו; ַוְיַשְלחּו ְבֶאֶרץ-ר

 ָעשּו ְפִלְשִתים, ְלָשאּול-ַוִיְשְמעּו ֵאָליו, יְֹּשֵבי ָיֵביש ִגְלָעד, ֵאת ֲאֶשר )יא( ְגִוָיתֹו, ָתְקעּו, ְבחֹוַמת, ֵבית ָשן-ְוֶאתֵכָליו, ֵבית, ַעְשָתרֹות; -ַוָיִשימּו, ֶאת )י(

ַוִיְקחּו,  )יג( ת ָבָניו, ֵמחֹוַמת ֵבית ָשן; ַוָיבֹּאּו ָיֵבָשה, ַוִיְשְרפּו אָֹּתם ָשםְגִוַית ָשאּול ְוֵאת ְגִויֹּ -ַהַלְיָלה, ַוִיְקחּו ֶאת-ִאיש ַחִיל, ַוֵיְלכּו ָכל-ַוָיקּומּו ָכל )יב(
 }פ{   ָהֶאֶשל, ְבָיֵבָשה; ַוָיֻצמּו, ִשְבַעת ָיִמים.-ַעְצמֵֹּתיֶהם, ַוִיְקְברּו ַתַחת-ֶאת

 פירוש לפי פסוקים:
 סיביים, ופלשתים אקטיביים.מלחמה כאשר בני ישראל פא – ופלשתים נלחמים בישראל (א)

 כבר תמונה יותר קשה, ישראל בורחים. "לנוס" זה פעולה של כישלון והפסד. –וינוסו אנשי ישראל 
 התמונה הכי קשה בלחימה. לא רק שברחו, חלק מתו ע"י הפלשתים.  –ויפלו חללים 

 בני שאול. יש לציין שאיש בושת לא יצא למלחמה.  – ..אבינדב..מלכישועיהונדב (ב)
באזור של שאול מתנקזים המון כוחות. אולי זה במקרה, ואולי זה מתוכנן כדי להביס את המלחמה  –ותכבד המלחמה אל שאול  (ג)

 במהירות וביעילות. 
 מטר.  300לקשתות יש יתרון; הן יכולות לירות עד  –המורים אנשים בקשת 

 יש שני פירושים למילה הזו: –ויחל 
 פחד .1
 חלה, נפצה.  .2

 צע? או שהוא מפחד? לפי המשפט הבא הוא נפצע.האם הוא כבר נפ
שאול מבקש מנושא כליו שיהרוג אותו, כי הוא מפחד שיתעללו בו, יענו אותו. הנושא כלים שלו הוא איש שהוא מאוד  – שלף חרבך (ד)

 קרוב אליו. 
 ם קרוב, או כמשיח יהוה. למה הנושא כלים מסרב להרוג את המלך? יש גם כאן שתי אופציות. או שהוא מכבד אותו כאד –ולא אבה 

 התאבדות במצב של חוסר אונים מצידו של שאול.  –ויקח שאול את החרב 
. לפי פרופסור סימון, דמות 2. נושא הכלים בא לגונן על שאול, למנוע זלזול בו. 1למה מספרים לנו על נושא הכלים?  –ויפול גם הוא  (ה)

 גיש את ההערכה וההערצה של נושא הכלים לשאול. משנית באה להאיר על הראשית. נושא הכלים רק נועד להד
 ברשימת החללים מופיע גם נושא הכלים, כי הוא חלק מהאפיון של מות שאול.  –וימת  (ו)

מילים מיותרות. למה הם נועדו? כדי להדגיש ולהרגיש את הדיבוק. שאול לא מת לבד, אלא הוא זוכה לאהדה  –ביום ההוא יחדיו 
 את התחושה שיש פה עם מאוחד תחת מנהיג אחד שנופל בקרב. וקשר. המילה יחדיו מעצימה 

 תיאור מותו של שאול הוא הרואי. אפשר היה לתאר אותו אחרת.  -
 ברגע שהישראלים מבינים ששאול מת, הם בורחים לכל הכיוונים.  – ויעזבו (ז)

שאול נעלם, חוסל. במציאות יש כאן חיסול של שושלת שאול. למרות שיש עוד בן אחד בבית, אבל התחושה מהפרק היא שבית 
 אמנם זה לא קרה, אבל השפה של הפרק היא סיומת, חיסול. העובדה שנשאר עוד ילד באמת חסרת משמעות. 

בוזזים את החללים. לוקחים את השריונות, חרבות, טבעות. זה חלק מדרכי המלחמה. בזמן הביזה, מצאו את  – לפשט את החללים (ח)
 . 6ו 2מעט תמיד ביחד. שאול ובניו מופיע גם בפסוקים שאול ובניו. יש כאן תחושה שהם כ

המקדשים שלהם. עצבים=פסלים. לוקחים את הראשים ומסתובבים במקדשים השונים וחוגגים, ולא רק במקדשים  – בית עצביהם (ט)
שה זאת אצלנו אלא גם עם העם. יש בזה שתי מובנים: א. חגיגה להעלאת המורל. ב. אקט דתי. אפשר לציין קצת בבושה שדוד כבר ע

 בספר, עם ראשו של גולית.
 גם דוד לקח את הכלים של גולית.  – וישימו את כליו (י)

 אלה, בת הזוג של האל "בעל". עבודת אלילים. – עשתרות
 את הגופה תלו באזור בית שאן. זה מזכיר את בקשת אסתר אודות גופות בני המן. –גוויתו 

 היושבים של יבש גלעד, אלא דווקא משהו על שאול.  לא באים לספר לנו משהו על –יושבי יבש גלעד  (יא)
 כולם.  –כל איש חיל  (יב)

 יש הרגשה של מבצע. מבצע קומנדו. הם הלכו כל הלילה כדי לבצע את המעשה, וזה ממחיש את ההרגשה. –בלילה 
 ופות של הניצחון. פתאום אנחנו מגלים שגם גופותיהם של בניו של שאול היו שם! היה כנראה מיצג מסוים של הג –גוית בניו 

לא היה נהוג לשרוף גופות בעם ישראל. רוב החוקרים סבורים שלא שרפו גם מלכים, למרות שיש דעת מיעוט  –וישרפו אותם שם 
שטוענת שכן שורפים גופות. נשים לב שהם שרפו כאן רק את הבשר, ואת העצמות קברו. כנראה שמדובר על מצב אכול ורקוב של 

 ת את היחס אל הגופות ובעיקר בא להראות את היחס של אנשי יבש גלעד אל שאול. הגופה, וזה בא להראו
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הראיה למה שכתבנו, שקברו את העצמות מתחת לאשל=סוג של עץ. העצים הם מקום קדוש של ימי קדם. אם  – עצמותיהם ויקברו (יג)
 הכתוב מספר איפה הם קבורים, הוא רוצה לומר משהו; שהם ממש מכבדים אותו. 

 צום ארוך מאוד. כנראה יחיד מסוגו בתנ"ך, והמטרה היא להראות אבל וצער.  – בעת ימיםויצומו ש

הסיפור הוא חלק מסיפור כולל יותר, שיש בו פרספקטיבות שונות. יש פה גם אלמנטים של ביקורת והנמכה. ניתן דוגמה אחת, ולא נספיק 
לי ובניו. הסיפור וודאי מתאר את מות שאול באופן הרואי ומכבד ומעצם, להתעמק בה. מי עוד מת במלחמה עם הפלשתים יחד עם בניו? עלי. ע

 אבל ההקשר הוא ביקורתי ועונש. יש תחושה שנסגר פה מעגל. 
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 פרק א':
ַהַמֲחֶנה ֵמִעם -ִהי ַביֹום ַהְשִליִשי, ְוִהֵנה ִאיש ָבא ִמןַויְ  )ב( ָהֲעָמֵלק; ַוֵיֶשב ָדִוד ְבִצְקָלג, ָיִמים ְשָנִים-ַוְיִהי, ַאֲחֵרי מֹות ָשאּול, ְוָדִוד ָשב, ֵמַהכֹות ֶאת )א(

ֹּאשֹו; ַוְיִהי ְבבֹּאֹו ֶאל-ָשאּול, ּוְבָגָדיו ְקֻרִעים, ַוֲאָדָמה ַעל ֹּאֶמר ֵאָליו, ִמַמֲחנֵ  )ג( ָדִוד, ַוִיפֹּל ַאְרָצה ַוִיְשָתחּו-ר ֹּאֶמר לֹו ָדִוד, ֵאי ִמֶזה ָתבֹוא; ַוי ה ִיְשָרֵאל ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליו ָדִוד ֶמה )ד( ִנְמָלְטִתי ֹּאֶמר ֲאֶשר-ָהָיה ַהָדָבר, ַהֶגד-ַוי ָהָעם ַוָיֻמתּו, ְוַגם ָשאּול ִויהֹוָנָתן -ַהְרֵבה ָנַפל ִמן-ַהִמְלָחָמה, ְוַגם-ָנס ָהָעם ִמן-ָנא ִלי; ַוי

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶאל )ה( ְבנֹו, ֵמתּו ַע, ְוִהֵנה  )ו( ֵמת ָשאּול ִויהֹוָנָתן ְבנֹו-ֵאיְך ָיַדְעָת, ִכי  ַמִגיד לֹו:ַהַנַער הַ -ַוי ֹּא ִנְקֵריִתי ְבַהר ַהִגְלבֹּ ֹּאֶמר ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו, ִנְקר ַוי

ֹּאֶמר ִלי, ִמי )ח( ֲחָריו, ַוִיְרֵאִני; ַוִיְקָרא ֵאַלי, ָואַֹּמר ִהֵנִניַוִיֶפן אַ  )ז( ֲחִניתֹו; ְוִהֵנה ָהֶרֶכב ּוַבֲעֵלי ַהָפָרִשים, ִהְדִבֻקהּו-ָשאּול, ִנְשָען ַעל ָאָתה; ויאמר -ַוי

ֹּאֶמר ֵאַלי, ֲעָמד )ט( )ָואַֹּמר( ֵאָליו, ֲעָמֵלִקי ָאנִֹּכי ִכי ָיַדְעִתי, --יו, ַוֲאמְֹּתֵתהּוָוֶאֱעמֹּד ָעלָ  )י( עֹוד ַנְפִשי, ִבי-ָכל-ִכי  ִכי ֲאָחַזִני, ַהָשָבץ:--ָנא ָעַלי ּומְֹּתֵתִני-ַוי

ֹּא ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו; ָוֶאַקח ַהֵנֶזר ֲאֶשר ַעל ֹּאשֹו, ְוֶאְצָעָדה ֲאֶשר ַעל-ִכי ל -ַוַיֲחֵזק ָדִוד ִבְבָגָדו, ַוִיְקָרֵעם; ְוַגם ָכל )יא( ֲאדִֹּני, ֵהָנה-ְזרֹּעֹו, ָוֲאִביֵאם ֶאל-ר
 }פ{  ִכי ָנְפלּו, ֶבָחֶרב.--ֵבית ִיְשָרֵאל-ַעם ְיהָוה ְוַעל-ְיהֹוָנָתן ְבנֹו, ְוַעל-ָשאּול ְוַעל-ַעל  ָהָעֶרב:-ַוִיְסְפדּו, ַוִיְבכּו, ַוָיֻצמּו, ַעד )יב( ָהֲאָנִשים, ֲאֶשר ִאתֹו

ֹּאֶמר ָדִוד, ֶאל )יג( ֹּאֶמר, ֶבן-ַוי ִכי-ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו, ֵאי ִמֶזה, ָאָתה; ַוי ֹּאֶמר ֵאָליו, ָדִוד:)יד(  ִאיש ֵגר ֲעָמֵלִקי ָאנֹּ ֹּא ָיֵראָת, ִלְשֹלַח ָיְדָך, ְלַשֵחת   ַוי ֵאיְך, ל

ֹּאֶמר, ַגש ְפַגע )טו( ְמִשיַח ְיהָוה-ֶאת ֹּאֶמר ֵאָליו ָדִוד,  )טז( בֹו; ַוַיֵכהּו, ַוָימֹּת-ַוִיְקָרא ָדִוד, ְלַאַחד ֵמַהְנָעִרים, ַוי ֹּאֶשָך:-דמיך )ָדְמָך( ַעלַוי ִכי ִפיָך, ָעָנה   ר

ִכי מַֹּתִתי, ֶאת ֵנן ָדִוד, ֶאת )יז(}פ{  ְמִשיַח ְיהָוה.-ְבָך ֵלאמֹּר, ָאנֹּ ֹּאת, ַעל-ַוְיקֹּ  :ְיהֹוָנָתן ְבנֹו-ָשאּול, ְוַעל-ַהִקיָנה ַהז

 פירוש לפי פסוקים:
 אנחנו שומעים. צריך לזכור שיש שתי מקורות לסיפור ש – אחרי מות שאול (א)
 נוהג לאבלות. ברגע שהנער מגיע, מבינים שהוא הולך לבשר לנו משהו רע. הוא לבוש כך. זה מונע הפתעה.  – אדמה על ראשו (ב)
דוד יוזם את השיחה, והנער עונה תשובה שאומרת שהמצב לא טוב. נמלטתי זה אומר שהיה משהו לא טוב, ודוד  – ויאמר לו דוד (ג)

 ממשיך לברר.
הוא מגלה שלא רק הוא ברח, אלא שהרבה ברחו. יותר מזה, חלק מתו. ויותר מזה, )השיא( שאול ויהונתן  –המלחמה נס העם מן  (ד)

בנו מתו! הוא מספר את הבשורה בשלבים, אך מגיע לאמירה הנוראית ביותר אחרונה. מבחינה נפשית יותר קל לעכל דברים כשהם 
 באים בהדרגה. ההדרגתיות מכינה אותך נפשית.

 דוד מבקש לאמת את המידע. אימות של סיפורו של הנער. כאן הוא הנער מתחיל לספר את הסיפור.  – דעתאיך י (ה)

הראנו אז שבזכות ההקבלה הזו רואים את חומרת מעשיו של דוד.  –צריך לבצע הקבלה בין מותו של שאול לרצח של שאול את חכמי נוב 
 )רעיונו של שלומי הוניג(

 סיפור כהני נוב  יש כאן רצח של בעלי שררה.גם בסיפור מות שאול, וגם ב -
 שאול פונה למשרת להרוג, אך המשרת לא נענה מתוך חשש בפגיעה בנציג יהוה. -
 הוא פונה לאדם זר, )אדומי או עמלקי( ושניהם מוכנים לבצע זאת. -
  האדם )הרוצח( מביא לדוד סממני מלכות. )אפוד או אצעדה( -

 צריך לשים לב לכמה נקודות:

 בסיפור מות שאול מצד הנער. ההדרגתיות .1
 הניגוד העמוק בין הסיפורים. דוד מכה את העמלקים, והעמלקי, הנער, מכה והורג את שאול.  .2

 ראשית כל, הפרק סותר את הפרק הקודם. לנוסח הראשון של הסיפור נקרא שמואל א', ואילו לשני )עם העמלקי( נקרא שמואל ב':

 שמואל ב' )א'( שמואל א' )ל"א(
ָקֶשת;ָשאּול, ַוִיְמָצֻאהּו -ִתְכַבד ַהִמְלָחָמה ֶאלוַ  )ג( מֹוִרים ֲאָנִשים בַׁ ָפָרִשיםְוִהֵנה  ... )ו(  הַׁ ֲעֵלי הַׁ   , ִהְדִבֻקהּוָהֶרֶכב ּובַׁ
ָּיֶחל... )ג(  ִני,ִכי  ...)ט( ְמאֹּד, ֵמַהמֹוִרים וַׁ ָשָבץ: ֲאָחזַׁ  )ביטוי יחידאי( הַׁ
ֹּאֶמר ָשאּו )ד( ָיבֹואּו ָהֲעֵרִלים -ל ְלנֵֹּשא ֵכָליו ְשֹלף ַחְרְבָך ְוָדְקֵרִני ָבה, ֶפןַוי

ֹּא ָאָבה נֵֹּשא ֵכָליו, ִכי ָיֵרא ְמאֹּד; ַוִיַקח ָשאּול -ָהֵאֶלה ּוְדָקֻרִני ְוִהְתַעְללּו ִבי, ְול
 )התאבדות( ַהֶחֶרב, ַוִיפֹּל ָעֶליהָ -ֶאת

ֹּא --ּוָוֶאֱעמֹּד ָעָליו, ַוֲאמְֹּתֵתה )י( ִכי ָיַדְעִתי, ִכי ל
 ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו

 לא מופיע כאן נושא כלים
 נער עמלקי לא מופיע כאן

ההצעה הרווחת בין הפרשנים המסורתיים טוענים ששתי הסיפורים התרחשו, בשלבים שונים שעלינו לחבר אותם. את הסתירה בין המורים 
 כול להיות שמדובר במורים בקשת שעל הרכבים ובעלי הפרשים. בקשת ובעלי הפרשים לא באמת סתירה, כי י

 ד':-לפי יוסף בין מתתיהו, שלב א' בסיפור הוא שמואל א', פסוקים א'

ָבָניו; ַוַיכּו -ָשאּול ְוֶאת-ַוַיְדְבקּו ְפִלְשִתים, ֶאת )ב( עַ ַהִגְלבֹּ  ּוְפִלְשִתים, ִנְלָחִמים ְבִיְשָרֵאל; ַוָינֻסּו ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל, ִמְפֵני ְפִלְשִתים, ַוִיְפלּו ֲחָלִלים, ְבַהר )א(

ְמאֹּד, ָשאּול, ַוִיְמָצֻאהּו ַהמֹוִרים ֲאָנִשים ַבָקֶשת; ַוָיֶחל -ַוִתְכַבד ַהִמְלָחָמה ֶאל )ג( ְבֵני ָשאּול--ַמְלִכישּועַ -ֲאִביָנָדב ְוֶאת-ְיהֹוָנָתן ְוֶאת-ְפִלְשִתים, ֶאת

ֹּאֶמר ָשאּול ְלנֵֹּשא ֵכָליו ְשֹלף ַחְרְבָך ְוָדְקֵרִני ָבה, ֶפן )ד( ֵמַהמֹוִרים ֹּא ָאָבה נֵֹּשא ֵכָליו, ִכי ָיֵרא ְמאֹּד; -ָיבֹואּו ָהֲעֵרִלים ָהֵאֶלה ּוְדָקֻרִני ְוִהְתַעְללּו-ַוי ִבי, ְול
 :ַהֶחֶרב, ַוִיפֹּל ָעֶליהָ -ַוִיַקח ָשאּול ֶאת
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 שיכים בשמואל ב':ממ

ַע, ְוִהֵנה ָשאּול, ִנְשָען ַעל )ו( ֹּא ִנְקֵריִתי ְבַהר ַהִגְלבֹּ ֹּאֶמר ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו, ִנְקר ַוִיֶפן ַאֲחָריו,  )ז(     ֲחִניתֹו; ְוִהֵנה ָהֶרֶכב ּוַבֲעֵלי ַהָפָרִשים, ִהְדִבֻקהּו-ַוי

ֹּאֶמר ִלי, ִמי )ח( ר ִהֵנִניַוִיְרֵאִני; ַוִיְקָרא ֵאַלי, ָואֹּמַ  ִכי-ַוי ֹּאֶמר ֵאַלי, ֲעָמד )ט( ָאָתה; ויאמר )ָואַֹּמר( ֵאָליו, ֲעָמֵלִקי ָאנֹּ ִכי ֲאָחַזִני, --ָנא ָעַלי ּומְֹּתֵתִני-ַוי

ֹּא יִ --ָוֶאֱעמֹּד ָעָליו, ַוֲאמְֹּתֵתהּו )י( עֹוד ַנְפִשי, ִבי-ָכל-ִכי  ַהָשָבץ: ֹּאשֹו, ְוֶאְצָעָדה ֲאֶשר ַעל-ְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלֹו; ָוֶאַקח ַהֵנֶזר ֲאֶשר ַעלִכי ָיַדְעִתי, ִכי ל  ְזרֹּעֹו, -ר

 :5הוא נשען על החנית, ולא הצליח להתאבד! חוזרים לשמואל א', 

 ַחְרבֹו, ַוָיָמת ִעמֹו-הּוא ַעל-ֵכָליו, ִכי ֵמת ָשאּול; ַוִיפֹּל ַגם-ַוַיְרא נֵֹּשא )ה(

פרשנות המקובלת בעולם הפרשנות המסורתי. הבעיה המרכזית בפירוש הזה, היא למה לפרש ככה את הסיפור? למה לספר סיפור זו היא ה
 שצריך שיעור בשבילו כדי להסביר ולקבל תמונה קוהרנטית אחת? 

ו שלא ראה ביניהם סתירה, ההסבר השני, של הפרשנות המודרנית, היא שמדובר בשתי מסורות. העורך הראשי לא יכל לבחור ביניהם , א
ולכן שם את שניהם. סביר ואפשרי שיש מסורות שונות כיצד מת שאול. הפרשנות של הוניג להקבלה בין מות שאול וכוהני נוב מקביל לשתי 

 הסיפורים ביחד, ולתירוץ של הפרשנות המודרנית. 

ושהנער משקר. האם באמת  –דות המבט של שתי הסיפורים הגישה השלישית, היא הספרותית המודרנית, והיא טוענת שיש פה פער בין נקו
צריך להאמין לגרסה של הנער העמלקי? האם הוא היה שם? כן. הוא הביא חפצים. האם עלינו לקבל את הסיפור כמו שהנער מספר זאת? 

 )יאירה אמית(

 :12בשמ"א ד' בפסוק ב' הנער מגיע אבל משדה הקרב. הדבר הטבעי ביותר להגיד הוא שהוא ישראלי! נביט 

ֹּא ִשֹלה ַביֹום ַההּוא; ּוַמָדיו ְקֻרִעים, ַוֲאָדָמה ַעל-ַוָיָרץ ִאיש ֹּאשֹו-ִבְנָיִמן ֵמַהַמֲעָרָכה, ַוָיב  . ר

רק בפסוק ח' אפשר לראות שהוא מספר, באופן עקיף, שהוא עמלקי! בפסוק י"ג דוד לא בטוח מי הוא אותו נער שמולו, ומשהו בדמות לא נח 
 הדמות , העמלקית, מתרצת שמדובר ב"גר עמלקי". השאלה החוזרת נועדה להבהיר את חוסר האמון של דוד בדמות רבת הכובעים האלה.  לו.

 ..ַהַמִגיד לֹוַהַנַער -ָדִוד, ֶאל .. )יג(...  ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו .. )ו( ...ַהַנַער ַהַמִגיד לֹו-ָדִוד, ֶאל .. )ה(נשים לב לצירוף מוזר של מילים: 

מתוך הגרסה של הנער הזה, שהיא לא בהכרח אמינה, הוא יוצא פושע! יש כאן בעיית אמינות קשה, ודוד לא מרשיע על סמך פשעיו במציאות. 
הוא מרשיע אותו על סמך הגרסה שלו. בתנ"ך, באופן כללי, אמינות המספר היא מוחלטת, ואילו אמינות הדמויות היא מוטלת בספק מעצם 

 טבעה. זה שמישהו אמר, זה לא אומר כלום!

 בשמ"ב ד' יש סיפור דומה מאוד:

 ִבְנָיִמן-ְבֵארֹות, ֵתָחֵשב ַעל-ִכי ַגם  ִמְבֵני ִבְנָיִמן:--ָשאּול ֵשם ָהֶאָחד ַבֲעָנה ְוֵשם ַהֵשִני ֵרָכב, ְבֵני ִרמֹון ַהְבֵארִֹּתי-ְגדּוִדים ָהיּו ֶבן-ּוְשֵני ֲאָנִשים ָשֵרי )ב(

תֹוְך ַהַבִית, -ְוֵהָנה ָבאּו ַעד )ו( ...ָשאּול, ֵבן, ְנֵכה ַרְגָלִים; -ְוִליהֹוָנָתן, ֶבן ד  }ס{  ָשם ָגִרים, ַעד ַהיֹום ַהֶזה.-ַוִיְבְרחּו ַהְבֵארִֹּתים, ִגָתְיָמה; ַוִיְהיּו )ג(

ֹּאשֹו; -ִמָטתֹו ַבֲחַדר ִמְשָכבֹו, ַוַיֻכהּו ַוְיִמֻתהּו, ַוָיִסירּו ֶאת-שֵֹּכב ַעל-ַוָיבֹּאּו ַהַבִית, ְוהּוא ז  .ב ּוַבֲעָנה ָאִחיו, ִנְמָלטּוַהחֶֹּמש; ְוֵרכָ -ֹלְקֵחי ִחִטים, ַוַיֻכהּו, ֶאל ר

ֹּאשֹו, ַוֵיְלכּו ֶדֶרְך ָהֲעָרָבה, ָכל-ַוִיְקחּו, ֶאת ֹּאש ִאיש-ַוָיִבאּו ֶאת ח  .ַהָלְיָלה-ר ֹּאְמרּו ֶאל-בֶֹּשת ֶאל-ר ֹּאש ִאיש-ַהֶמֶלְך, ִהֵנה-ָדִוד, ֶחְברֹון, ַוי -בֶֹּשת ֶבן-ר

ִיְבָך ֲאֶשר ִבֵקש ֶאת ִני ַהֶמֶלְך ְנָקמֹות, ַהיֹום ַהֶזה, ִמָשאּול, ּוִמַזְרעֹו-ָשאּול אֹּ ֵמת -ַהַמִגיד ִלי ֵלאמֹּר ִהֵנה ִכי )י(... ַוַיַען ָדִוד  ט  .ַנְפֶשָך; ַוִיֵתן ְיהָוה ַלאדֹּ

ֲחָזה בֹו, ָוֶאְהְרֵגהּו ְבִצְקָלג-ָשאּול, ְוהּוא ָרה-ֲאֶשר ְלִתִתי--ָהָיה ִכְמַבֵשר ְבֵעיָניו, ָואֹּ --ַצִדיק ְבֵביתֹו-ִאיש-ֲאָנִשים ְרָשִעים, ָהְרגּו ֶאת-ַאף ִכי )יא( לֹו, ְבשֹּ

 .ַרְגֵליֶהם-ְיֵדיֶהם ְוֶאת-ַהְנָעִרים ַוַיַהְרגּום, ַוְיַקְצצּו ֶאת-ו ָדִוד ֶאתַוְיצַ  )יב(... ִמְשָכבֹו; -ַעל

אנשים מביאים לדוד את הראש של היריב, ודוד מעניש על זה. דוד עצמו מקשר בין שתי הסיפורים! הבעיתיות בסיפור עם הנער העמלקי 
ציפה למסיבה גדולה ואילו קיבל עצב גדול. הבין, שהבשורה שלו איננה  מורגשת לראשונה כשהעם ודוד בוכים על מות שאול. הנער כנראה

 חיובית. הבין שאין למה לצפות עוד. 

אחרי כל הבכי של  העם ושל דוד, דוד פונה אל הנער ושואל מי הוא? הנער מנסה לרכך , ומזדהה כ"גר", כאחד מהישראלים. דוד צועק עליו, 
 ח "משיח יהוה", ולאדם כזה אין מקום אצל דוד. אין שום לגיטימציה או כבוד לאדם כזה. ועם אצבע מאשימה מתייחס אליו כאל רוצ

דוד דורש מנער אחר לבצע את ההריגה של העמלקי, רוצה ליצור מרחק ודיסטנס מהנער ההוא. דוד משתף אנשים במעשה, ורוצה מתוך 

ֹּאֶמר ֵאָליו ָדִוד, דמיך )ָדְמָך( ַעל )טז(צטט אותו , באומרו: סמכותו להבהיר את הרעיון שהוא ואנשיו מתנגדים לפגיעה בשאול. דוד מ -ַוי
ֹּאֶשָך: ִכי מַֹּתִתי, ֶאת  ר . סביר להניח שהפסוק נאמר לנער בעודו חי, לפני ט"ו. המיקום יוצר תחושה שהוא ְמִשיַח ְיהָוה-ִכי ִפיָך, ָעָנה ְבָך ֵלאמֹּר, ָאנֹּ

למען יראו ויראו. יש פה סיטואציה שבה יש נמען גלוי )=הנער( והנמען הסמוי הוא כל האנשים אומר את זה כדי לא לדבר רק לנער, אלא 
 שנמצאים שם. כל האנשים הללו צריכים לדעת שדוד לא רוצה שום קשר עם מות שאול, הוא לא מעוניין ולא תומך בזה. 
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 קים של שני הפרקים שמעניינים אותנו:נרחיב מעט אודות הגישה הספרותית, של יאירה אמית, ע"י הבטה בחלוקה לפסו

 שמ"א ל"א מחולק כך:

 : מות שאול 1-7

 : קבורת שאול 8-13

 ואילו שמ"ב א' מחולק כך:

 : דיווח על מות שאול 1-16

 : קינת דוד 17-27

הגיבו. זה מאוד בשמ"א זה תיאור האירוע, ואילו בשמ"ב זו התגובה. הפרק הראשון הוא תיאור היסטורי, ואילו השני מספר איך אנשים 
מעצים את הכוון של יאירה אמית אודות הסתירה בין הפרקים. הפרק הראשון הוא אמין, והיסטורי. הפרק השני הוא רגשי, אנושי, ולא 

 בהכרח אמיתי. התרחקנו מהאירוע עצמו. זה מאוד מסביר את העובדה שיש סיפור שהוא המרכז, וסיפורים נוספים שמתייחסים אליו.

 ער העמלקי רוצה להרוויח, ומדגימים זאת בספר. שאול מת, הנ
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 :המבחןל ע
הם מהשיעורים. החומר הוא ממה  29שאלות הם מהמאמרים, ו 4. 30שאלות. חייבים לענות רק על  30שאלות, ואסור לענות על יותר מ 33יש 

 .שלמדנו בכיתה, והתשובות הנכונות הם אלו שהמרצה אמר, לא התזות שהועלו בכיתה

 חובה להביא תנ"ך, אסור להביא תנ"ך מפורש אך מותר מתורגם.

 דקות עד שעה. שעה זה ממש מספיק. 40הבחינה היא שעה וחצי עד שעתיים, אך אין סיבה להימרח יותר מ

 הלימוד הוא עם תנ"ך, ולפעמים השאלות הם על פסוק ולא על הסיכום, ולפעמים להפך. חשוב להכיר את שתי המקורות. 

ך לדעת פסוקים בעל פה או ראיות בעל פה. צריך להכיר את העלילה הבסיסית, אם השאלה היא על פסוק יהיה כתוב באיזה פסוקים לא צרי
 מדובר.

אין חובה לדעת את שמות החוקרים, אלא במקרה בו יש מחלוקת. למשל גרסיאל וסימון בבעלת האוב. סימון רואה בזה ריכוך, וגרסיאל 
 אומר שזה החמרה. 

המאמרים: קוראים רק את המאמר ולא את הערות השוליים. המאמר הראשון הוא של יוני גרוסמן, והוא משווה בין דוד ליוסף. מתוך  לגבי
 ההקבלה הוא לומד את הפערים וההבדלים בינהם. המאמר השני הוא של פיינגבאום והוא מתעסק בנאום אביגיל.

עם אחת הוא בטוח יבוא, ופעם שניה אולי. לכן מומלץ מאוד בשלב ראשון פשוט לעבור המרצה יגיע למבחן ויעבור כמה פעמים שהוא יכול. פ
 על השאלות ולגבש שאלות כלפי המרצה. לא לשאול מה התשובה לשאלה, על זה לא נקבל תשובה 

 שאלות לדוגמה:

 למי דימה הכתוב את מיכל, ומה משמעות ההקבלה? .0

 לרחל, שיקרה לאביה ונענשה על כך -

 ה את בעלה על פני אביהלרחל, העדיפ -

 לאביגיל, שתיהן ראויות להיות מלכות  -

 ליעל אשת חבר הקיני )שופ' ד'(, שתיהן פעלתניות מאוד -

 

 מה מאפיין את התנהגותו של דוד בפרק כ"ג? .3

 בניגוד לשאול( –)בד' הכוונה היא לאנשי קעילה..  תשובות ב, ד נכונות -

 ה'-שואל ב -

 ממהר להחליט -

 אינו נוטר טינה  -

 
 של דוד לשאול בפרק כ"ו? ה יחסומ .2

 דוד מרחם על שאול העומד לאבד את מלכותו -

 רואה בו משיח ה' -

 מצפה שה' יעניש את שאול -

 תשובות ב, ג נכונות -

 

 (?2מה תפקידה הספרותי של הפיסקה ששאול הסיר את האובות והידעונים מן הארץ )כ"ח  .2

 החרפת הביקורת על שאול, שכן בשעת הצורך פנה בעצמו לבעלת אוב  -

 הו שבחו של שאול ונועד ללמד שלמרות שחטא ונענש היו לו זכויות רבותז -

 להסביר מדוע ה' לא ענה לשאול  -

 ללמד על עוצמתו של שמואל שהשפיע על שאול להסיר את האובות והידעונים -
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 ?0מה למדנו משמואל ב פרק א פסוק  .5

 התאמה בין דוד לשאול -

 דוד הוא ממשיך דרכו של שאול -

 ניגוד בין דוד לשאול -

 ביקורת על דוד -

 

 במה שונה דוד משאול? .6

 מתן תפקידים לבני משפחה ומקורבים -

 לקיחת אחריות -

 אחריות לאומית ודאגה להגן על עם ישראל מפני אויבים -

 משיחה על ידי נביא -

 
 ה תפקידה של סצנת האכילה )לפי גרסיאל(?מ .7

 אכילה מהוה חתימה קבועה בסיפורים -

 בעים יוםלהנגיד את שאול למשה שלא אכל ולא שתה אר -

 ללמד ששאול השלים עם מותו המתקרב והפסיק לצום -

 להעצים את הביקורת וההסתייגות משאול -

 
































