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 תיאור הכפול של מות שאול )שמ"א ל"א / שמ"ב א'(
 

 שמואל א פרק לא .1

 ִמְפֵני ִיְשָרֵאל ַאְנֵשי ַוָינֻסּו ְבִיְשָרֵאל ִנְלָחִמים ּוְפִלְשִתים( א)
 ְפִלְשִתים ַוַיְדְבקּו( ב)  :ַהִגְלבֹּעַ  ְבַהר ֲחָלִלים ַוִיְפלּו ְפִלְשִתים

ָנָתן ֶאת ְפִלְשִתים ַוַיּכּו ָבָניו ְוֶאת ָשאּול ֶאת  ֲאִביָנָדב ְוֶאת ְיהוֹּ
 ָשאּול ֶאל ְלָחָמהַהִמ  ַוִתְכַבד( ג)  :ָשאּול ְבֵני שּועַ  ַמְלִּכי ְוֶאת

ִרים ַוִיְמָצֻאהּו ֶחל ַבָקֶשת ֲאָנִשים ַהמוֹּ ( ד)  :ֵמַהּמוִֹרים ְמֹאד ַויָּ
ֵשא ָשאּול ַויֹּאֶמר ְקֵרִני ַחְרְבָך ְשֹלף ֵכָליו ְלנֹּ ּה ְודָּ  ָיבוֹּאּו ֶפן בָּ

ֵשא ָאָבה ְוֹלא ִבי ְוִהְתַעְללּו ּוְדָקֻרִני ָהֵאֶלה ָהֲעֵרִלים  ָיֵרא ִּכי ָליוכֵ  נֹּ
ד אּול ַוִיַקח ְמאֹּ ֶליהָּ  ַוִיֹפל ַהֶחֶרב ֶאת שָּ  ַאְנֵשי ַוִיְראּו( ז)  :עָּ

 ַאְנֵשי ָנסּו ִּכי ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ַוֲאֶשר ָהֵעֶמק ְבֵעֶבר ֲאֶשר ִיְשָרֵאל
 ַוָיבֹּאּו ַוָינֻסּו ֶהָעִרים ֶאת ַוַיַעְזבּו ּוָבָניו ָשאּול ֵמתּו ְוִכי ִיְשָרֵאל

 ס: ָבֶהן ַוֵיְשבּו ְפִלְשִתים
 ַוִיְמְצאּו ַהֲחָלִלים ֶאת ְלַפֵשט ְפִלְשִתים ַוָיבֹּאּו ִמָמֳחָרת ַוְיִהי( ח)

ְפִלים ָבָניו ְשֹלֶשת ְוֶאת ָשאּול ֶאת  ֶאת ַוִיְכְרתּו( ט)  :ַהִגְלבֹּעַ  ְבַהר נֹּ
יו ֶאת ַוַיְפִשיטּו ֹראשוֹ   ְלַבֵשר ָסִביב ְפִלְשִתים ְבֶאֶרץ ַוְיַשְלחּו ֵכלָּ

 ְוֶאת ַעְשָתרוֹּת ֵבית ֵּכָליו ֶאת ַוָיִשמּו( י)  :ָהָעם ְוֶאת ֲעַצֵביֶהם ֵבית
ַמת ָתְקעּו ְגִוָיתוֹּ   :ָשן ֵבית ְבחוֹּ

 שמואל ב פרק א .2
ת ֶאת הָ  ֲעָמֵלק ַוֵיֶשב )א( ַוְיִהי ַאֲחֵרי מוֹּת ָשאּול ְוָדִוד ָשב ֵמַהּכוֹּ

  ָדִוד ְבִצְקָלג ָיִמים ְשָנִים:
)ב( ַוְיִהי ַביוֹּם ַהְשִליִשי ְוִהֵנה ִאיש ָבא ִמן ַהַמֲחֶנה ֵמִעם ָשאּול 

ה ַעל ֹראשוֹ  מָּ יו ְקֻרִעים ַוֲאדָּ דָּ ל ַאְרָצה  ּוְבגָּ ַוְיִהי ְבבֹּאוֹּ ֶאל ָדִוד ַוִיפֹּ
ִמַּמֲחֵנה לוֹּ ָדִוד ֵאי ִמֶזה ָתבוֹּא ַויֹּאֶמר ֵאָליו  )ג( ַויֹּאֶמר  ַוִיְשָתחּו:

ְטִתי ֵאל ִנְמלָּ )ד( ַויֹּאֶמר ֵאָליו ָדִוד ֶמה ָהָיה ַהָדָבר ַהֶגד ָנא   :ִיְשרָּ
ִלי ַויֹּאֶמר ֲאֶשר ָנס ָהָעם ִמן ַהִמְלָחָמה ְוַגם ַהְרֵבה ָנַפל ִמן ָהָעם 

ָנתָ  )ה( ַויֹּאֶמר ָדִוד ֶאל ַהַנַער  ן ְבנוֹּ ֵמתּו:ַוָיֻמתּו ְוַגם ָשאּול ִויהוֹּ
: ָנָתן ְבנוֹּ )ו( ַויֹּאֶמר ַהַנַער   ַהַמִגיד לוֹּ ֵאיְך ָיַדְעָת ִּכי ֵמת ָשאּול ִויהוֹּ

אּול ַהַמִגיד לוֹּ  ן ִנְקֹרא ִנְקֵריִתי ְבַהר ַהִגְלֹבַע ְוִהֵנה שָּ ַעל ִנְשעָּ
)ז( ַוִיֶפן ַאֲחָריו   ֲעֵלי ַהָפָרִשים ִהְדִבֻקהּו:ְוִהֵנה ָהֶרֶכב ּובַ ֲחִניתוֹ 

ַמר ִהֵנִני: ַמר   ַוִיְרֵאִני ַוִיְקָרא ֵאָלי ָואֹּ )ח( ַויֹּאֶמר ִלי ִמי ָאָתה ָואֹּ
ֵלִקי ָאֹנִכיֵאָליו  ַלי ּוֹמְתֵתִני ִכי )ט( ַויֹּאֶמר ֵאַלי   :ֲעמָּ ד נָּא עָּ ֲעמָּ

ל עוֹד ץ ִכי כָּ בָּ ַזִני ַהשָּ ְתֵתהּו ִּכי   :ַנְפִשי ִבי ֲאחָּ ד ָעָליו ַוֲאמֹּ )י( ָוֶאֱעמֹּ
ֲאֶשר ַעל רֹּאשוֹּ  ַהֵנֶזרָיַדְעִתי ִּכי ֹלא ִיְחֶיה ַאֲחֵרי ִנְפלוֹּ ָוֶאַקח 

ה דָּ ִני ֵהָנה: ְוֶאְצעָּ  ֲאֶשר ַעל ְזרֹּעוֹּ ָוֲאִביֵאם ֶאל ֲאדֹּ

 דברי הימים א פרק י .3
אּול ְבַמֲעלוֹ אֲ )יג(  ת שָּ מָּ קַויָּ ַעל ַביֹקוָּ ָוק ֲאֶשר  ֶשר מָּ ַעל ְדַבר ְיקֹּ

ב ִלְדרוֹּש: ל ָבאוֹּ ָוק   ֹלא ָשָמר ְוַגם ִלְשאוֹּ )יד( ְוֹלא ָדַרש ַביקֹּ
 ְלָדִויד ֶבן ִיָשי: ַוְיִמיֵתהּו ַוַיֵסב ֶאת ַהְמלּוָכה

 
 קהלת פרק ז .4

מּות )יז( ַאל ִתְרַשע ַהְרֵבה ְוַאל ְתִהי ָסָכל  ה תָּ  ְבֹלא ִעֶתָך:לָּּמָּ
 
 שםרש"י  .5

ַוָיָמת ָשאּול ְבַמֲעלוֹּ ֲאֶשר שנאמר  כשאול -למה תמות בלא עתך 
 :ובעמלקעיר הכהנים  בנוב - ָמַעל

 
 )וכן ויק"ר אמר( מדרש תנחומא פרשת אמור סימן ד .6

הקב"ה אמר ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי מלמד שהראהו 
דור דור ומלכיו, והראהו שאול ואת בניו נופלים  ...למשה

בחרב, אמר לפניו רבונו של עולם מלך ראשון שיעמוד על בניך 
א"ל, משה ולי אתה אומר, אמור אל הכהנים ידקר בחרב, 

 שהרג שמקטרגין אותו.
, שנאמר ַוָיָמת ָשאּול על חמש חטאות נהרג אותו צדיקר "ת

ָוק ְבַמֲעלוֹּ ֲאֶשר ָמַעל בַ  על שהרג נוב עיר הכהנים, ( 1) ,)דה"א י יג(יקֹּ
ועל שלא שמע לשמואל, שנאמר ( 3)ועל שחמל על אגג, ( 2)

, והוא לא עשה כן, אלא )ש"א י ח(שבעת ימים תוחל וגו' 
וגם אשר שאל באוב, ( 4), )ש"א יג יב(ואתאפק ואעלה העולה 

ב ִלְדרוֹּש,  ל ָבאוֹּ ָוק ( 5) ג()דה"א י ישנאמר ְוַגם ִלְשאוֹּ ְוֹלא ָדַרש ַביקֹּ
 .)שם י' יד(ַוְיִמיֵתהּו 

 
 שמואל מוכיח את שאול פעמיים .7

 נגד עמלק -פט"ו  פלשתיםנגד  -פי"ג 
)יג( ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל 
ָשאּול ִנְסָּכְלָת ֹלא 
ָוק  ָשַמְרָת ֶאת ִמְצַות ְיקֹּ
ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ִצָּוְך ִּכי 

ָוק  ֶאת ַעָתה ֵהִכין ְיקֹּ
ַמְמַלְכְתָך ֶאל ִיְשָרֵאל ַעד 
ָלם: )יד( ְוַעָתה  עוֹּ
קּום  ַמְמַלְכְתָך ֹלא תָּ

ָוק  )כב( ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל ַהֵחֶפץ ַליקֹּ
ָוק בְ  ל ְיקֹּ ַע ְבקוֹּ ת ּוְזָבִחים ִּכְשמֹּ עֹּלוֹּ

ב ְלַהְקִשיב  ַע ִמֶזַבח טוֹּ ִהֵנה ְשמֹּ
)כג( ִּכי ַחַטאת   ֵמֵחֶלב ֵאיִלים:

ֶקֶסם ֶמִרי ְוָאֶון ּוְתָרִפים ַהְפַצר ַיַען 
ָוק ַוִיְמָאְסָך  ָמַאְסָת ֶאת ְדַבר ְיקֹּ

)כו( ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל  ...ִמֶמֶלְך
אּול ֹלא ָאשּוב ִעָמְך ִּכי ָמַאְסָתה שָ 

ק לוֹ ִאיש  ִבֵקש ְיֹקוָּ
ק  בוֹ ַוְיַצֵּוהּו ְיֹקוָּ ִכְלבָּ

ִגיד ַעל ַעּמוֹ  ִּכי ֹלא ְלנָּ
ָשַמְרָת ֵאת ֲאֶשר ִצְּוָך 

ָוק: פ  ְיקֹּ

ָוק  ַוִיְמָאְסָך ְיֹקוָּק ֶאת ְדַבר ְיקֹּ
ֵאל )כח(  ...:ִמְהיוֹת ֶמֶלְך ַעל ִיְשרָּ

ָוק  ַויֹּאֶמר ֵאָליו ְשמּוֵאל ָקַרע ְיקֹּ
ם  ֶאת ַמְמְלכּות ִיְשָרֵאל ֵמָעֶליָך ַהיוֹּ

נָּּה ְלֵרֲעָך ַהּטוֹב ִמֶּמךָּ   :ּוְנתָּ
 

 לך הראשוןייעוד המ .8
 נגד עמלק נגד הפלשתים

 שמואל א פרק ט
)טז( ָּכֵעת ָמָחר ֶאְשַלח 
ֵאֶליָך ִאיש ֵמֶאֶרץ ִבְנָיִמן 
ּוְמַשְחתוֹּ ְלָנִגיד ַעל ַעִמי 

ִשיַע  ֶאת ַעִּמי ִיְשָרֵאל ְוהוֹּ
ִּכי  ִמַיד ְפִלְשִתים

ָרִאיִתי ֶאת ַעִמי ִּכי ָבָאה 
 ַצֲעָקתוֹּ ֵאָלי:

 א פרק טושמואל 
ִתי  )א( ַויֹּאֶמר ְשמּוֵאל ֶאל ָשאּול אֹּ

ָוק  ֳחָך ְלֶמֶלְך ַעל ַעּמוֹ ָשַלח ְיקֹּ ִלְמשָּ
ֵאל  ל ִדְבֵרי ַעל ִיְשרָּ ְוַעָתה ְשַמע ְלקוֹּ

ָוק  ָוק: ס  )ב( ּכֹּה ָאַמר ְיקֹּ ְיקֹּ
ה ְצָבאוֹּת  שָּ ַקְדִתי ֵאת ֲאֶשר עָּ פָּ

ֵלק  ַבֶדֶרְך ְלִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָשם לוֹּ ֲעמָּ
 ַבֲעֹלתוֹּ ִמִמְצָרִים:

 
 נגד פלשתים

 
 שמ"א פי"ז -גלית  .9

ת ְפִלְשִתים ָגְלָית ְשמוֹּ ִמַגת ָגְבהוֹּ  )ד( ַוֵיֵצא ִאיש ַהֵבַנִים ִמַמֲחנוֹּ
ֶשת ַעל רֹּאשוֹּ   ֵשש ַאמוֹּת ָוָזֶרת: ַבע ְנחֹּ  ְוִשְריוֹן ַקְשַקִשים)ה( ְוכוֹּ

ֶשת:הּוא ָלבּוש ּוִמ  ן ֲחֵמֶשת ֲאָלִפים ְשָקִלים ְנחֹּ )ו(   ְשַקל ַהִשְריוֹּ
ֶשת ֵבין ְּכֵתָפיו: ן ְנחֹּ ֶשת ַעל ַרְגָליו ְוִכידוֹּ ְוֵעץ ֲחִניתוֹּ  )ז(  ּוִמְצַחת ְנחֹּ

ֵשא  ְרִגים ְוַלֶהֶבת ֲחִניתוֹּ ֵשש ֵמאוֹּת ְשָקִלים ַבְרֶזל ְונֹּ ר אֹּ ִּכְמנוֹּ
ֵלְך ְלָפָניו:  ַהִצָנה הֹּ

 
 שמ"א ח:כ .10

ִים ּוְשָפָטנּו ַמְלֵּכנּו  ֵנינּו ְוִנְלַחם ְוָהִיינּו ַגם ֲאַנְחנּו ְּכָכל ַהגוֹּ א ְלפָּ צָּ ְויָּ
 :ֶאת ִמְלֲחֹמֵתנּו

 
 ח-שמ"א י:ה .11

ִויִהי  ְנִצֵבי ְפִלְשִתיםָהֱאֹלִהים ֲאֶשר ָשם  ִגְבַעת)ה( ַאַחר ֵּכן ָתבוֹּא 
ְרִדים ֵמַהָבָמה ְוִלְפֵניֶהם  ל ְנִביִאיםֶחבֶ ְכבֲֹּאָך ָשם ָהִעיר ּוָפַגְעָת  יֹּ

ף ְוָחִליל  ֵנֶבל )ו( ְוָצְלָחה ָעֶליָך רּוַח   :ִמְתַנְבִאיםְוֵהָמה  ְוִכנוֹרְותֹּ
ָוק  ם ְוֶנְהַפְכתָּ ְלִאיש ַאֵחר ְוִהְתַנִביתָּ ְיקֹּ )ז( ְוָהָיה ִּכי ָתבֹּאָנה   :ִעּמָּ

תוֹּת ָהֵאֶלה ָלְך ֲעֵשה ְלָך ֲאשֶ   ר ִתְמָצא ָיֶדָך ִּכי ָהֱאֹלִהים ִעָמְך:ָהאֹּ



 228בס"ד, ספר שמואל, עמוד 

ַח  לוֹּת ִלְזבֹּ ת עֹּ ֵרד ֵאֶליָך ְלַהֲעלוֹּ ִכי יֹּ )ח( ְוָיַרְדָת ְלָפַני ַהִגְלָגל ְוִהֵנה ָאנֹּ
ַדְעִתי ְלָך ֵאת  ִאי ֵאֶליָך ְוהוֹּ ֵחל ַעד בוֹּ ִזְבֵחי ְשָלִמים ִשְבַעת ָיִמים תוֹּ

 ֲאֶשר ַתֲעֶשה:
 

 שם י:הרד"ק  .12
אמר לו שמואל כי שם תצלח עליו רוח ה' לשני דברים האחד ו

שהיו שם נציבי פלשתים  לפילפי שהיה שם הארון והשני 
 ויושיע ישראל מידם: רמז לו כי הוא יסירם משם

 
 גלית
 

 פחד שאול נגד גלית –שמ"א פי"ז  .13
ַוֵיַחתּו ה )יא( ַוִיְשַמע ָשאּול ְוָכל ִיְשָרֵאל ֶאת ִדְבֵרי ַהְפִלְשִתי ָהֵאלֶ 

 : פַוִיְראּו ְמֹאד
ל ֵלב ָאָדם ָעָליו ַעְבְדָך ֵיֵלְך  )לב( ַויֹּאֶמר ָדִוד ֶאל ָשאּול ַאל ִיפֹּ

)לג( ַויֹּאֶמר ָשאּול ֶאל ָדִוד ֹלא תּוַכל   ְוִנְלַחם ִעם ַהְפִלְשִתי ַהֶזה:
ה ְוהּוא ִאיש ִכי נַ ָלֶלֶכת ֶאל ַהְפִלְשִתי ַהֶזה ְלִהָלֵחם ִעמוֹּ  ַער ַאתָּ

יו ה ִמְנֻערָּ מָּ  : סִמְלחָּ
ֶשת ַעל רֹּאשוֹּ  ַבע ְנחֹּ )לח( ַוַיְלֵבש ָשאּול ֶאת ָדִוד ַמָדיו ְוָנַתן קוֹּ

 :ַוַיְלֵבש ֹאתוֹ ִשְריוֹן
 

 דוד מול גלית -שם  .14
א ֵאלַ )מג( ַויֹּאֶמר ַהְפִלְשִתי ֶאל ָדִוד  ה בָּ י ֲהֶכֶלב ָאֹנִכי ִכי ַאתָּ

)מד( ַויֹּאֶמר   ַוְיַקֵלל ַהְפִלְשִתי ֶאת ָדִוד ֵבאֹלָהיו: ַבַּמְקלוֹת
ף ַהָשַמִים  ַהְפִלְשִתי ֶאל ָדִוד ְלָכה ֵאַלי ְוֶאְתָנה ֶאת ְבָשְרָך ְלעוֹּ

   ּוְלֶבֱהַמת ַהָשֶדה: ס
א ֵאַלי ְבֶחֶר )מה( ַויֹּאֶמר ָדִוד ֶאל ַהְפִלְשִתי  ה בָּ ב ּוַבֲחִנית ַאתָּ

אוֹת ֱאֹלֵהי ַמַעְרכוֹת  ּוְבִכידוֹן ק ְצבָּ א ֵאֶליָך ְבֵשם ְיֹקוָּ ְוָאֹנִכי בָּ
ֵאל ָוק ְבָיִדי ְוִהִּכיִתָך   ֲאֶשר ֵחַרְפָת: ִיְשרָּ ם ַהֶזה ְיַסֶגְרָך ְיקֹּ )מו( ַהיוֹּ

ִתי ֶאת רֹּאְשָך ֵמָעֶליָך ְוָנַתִתי ֶפֶגר ַמֲחֵנה ְפִלְשִתי ם ַוֲהִסרֹּ ם ַהיוֹּ
ף ַהָשַמִים ּוְלַחַית ָהָאֶרץ ְוֵיְדעּו ָּכל ָהָאֶרץ ִּכי ֵיש ֱאֹלִהים  ַהֶזה ְלעוֹּ

ל ַהֶזה ִכי ֹלא ְבֶחֶרב )מז(   ְלִיְשָרֵאל: הָּ ל ַהקָּ ּוַבֲחִנית ְוֵיְדעּו כָּ
ֵדנּו ַתן ֶאְתֶכם ְביָּ ה ְונָּ מָּ ק ַהִּמְלחָּ ק ִכי ַליֹקוָּ  :ְיהוִֹשיַע ְיֹקוָּ

 
 ת שאולחני

 
 )וכן בפרק י"ט( פרק יח .15

)י( ַוְיִהי ִמָמֳחָרת ַוִתְצַלח רּוַח ֱאֹלִהים ָרָעה ֶאל ָשאּול ַוִיְתַנֵבא 
ְך ַהַבִית ְוָדִוד ְמַנֵגן ְבָידוֹּ ְּכיוֹּם ְביוֹּם  אּול ְבַיד ְוַהֲחִניתְבתוֹּ )יא(   :שָּ

ד ּוַבִקיר ַוִיסֹּב ָדִוד ַויֹּאֶמר ַאֶּכה ְבָדוִ  ַהֲחִניתַוָיֶטל ָשאּול ֶאת 
 ִמָפָניו ַפֲעָמִים:

 
  פרק כ .16

ָנָתן ִּכי ָכָלה  ַהֲחִנית)לג( ַוָיֶטל ָשאּול ֶאת  ָעָליו ְלַהּכֹּתוֹּ ַוֵיַדע ְיהוֹּ
 ִעם ָאִביו ְלָהִמית ֶאת ָדִוד:ִהיא מֵ 

 
  פרק כב .17

ַדע ָדִוד ַוֲאָנִשים ֲאֶשר ִאת ֵשב )ו( ַוִיְשַמע ָשאּול ִּכי נוֹּ וֹּ ְוָשאּול יוֹּ
דוֹ ַבִגְבָעה ַתַחת ָהֶאֶשל ָבָרָמה   ְוָכל ֲעָבָדיו ִנָצִבים ָעָליו: ַוֲחִניתוֹ ְביָּ

 
 פרק כו .18

)ז( ַוָיבֹּא ָדִוד ַוֲאִביַשי ֶאל ָהָעם ַלְיָלה ְוִהֵנה ָשאּול שֵֹּכב ָיֵשן ַבַמְעָגל 
ָאֶרץ ה בָּ יו ַוֲחִניתוֹ ְמעּוכָּ ָתיו:וְ  ְמַרֲאֹשתָּ  ַאְבֵנר ְוָהָעם שְֹּכִבים ְסִביבֹּ

 
 נגד עמלק

  דברים פרק כה .19
ְרָךֲאֶשר  )יח( ַבֶדֶרְך ַוְיַזֵנב ְבָך ָּכל ַהֶנֱחָשִלים ַאֲחֶריָך ְוַאָתה ָעֵיף  קָּ

ֵרא ֱאֹלִהיםְוָיֵגַע   :ְוֹלא יָּ

 ן ָעִני ִדין ָדן ב ָאז ְוֶאְביוֹּ א טוֹּ  ְנֻאם ֹאִתי ַהַדַעת ִהיא ֲהלוֹּ
ָוק  :טז()יר' כב :ְיקֹּ

 
 שופטים פרק ו .20

ֵלק)ג( ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיְשָרֵאל ְוָעָלה ִמְדָין  ּוְבֵני ֶקֶדם ְוָעלּו  ַוֲעמָּ
ָאֶרץֶאת  ַוַיְשִחיתּו)ד( ַוַיֲחנּו ֲעֵליֶהם   ָעָליו: ֲאָך ַעָזה  ְיבּול הָּ ַעד בוֹּ

ֵאל ְוֹלא ַיְשִאירּו ִמְחיָּה ר: ְבִיְשרָּ ר ַוֲחמוֹּ )ה( ִּכי ֵהם   ְוֶשה ָושוֹּ
ב ְוָלֶהם ְוִלְגַמֵליֶהם  ּוִמְקֵניֶהם ַיֲעלּו ְוָאֳהֵליֶהם ּוָבאּו ְכֵדי ַאְרֶבה ָלרֹּ

ּהֵאין ִמְסָפר  ָאֶרץ ְלַשֲחתָּ ֹבאּו בָּ  :ַויָּ
 

 שמ"א פט"ו –מלחמת עמלק  .21
 צו ה' לשאול

)ג( ַעָתה ֵלְך ְוִהִּכיָתה ֶאת 
ֶאת ָּכל  ְוַהֲחַרְמֶתםֲעָמֵלק 

ל ָעָליו  ֲאֶשר לוֹּ ְוֹלא ַתְחמֹּ
ֵלל  ְוֵהַמָתה ֵמִאיש ַעד ִאָשה ֵמעֹּ
ר ְוַעד ֶשה ִמָגָמל  ֵנק ִמשוֹּ ְוַעד יוֹּ

 ְוַעד ֲחמוֹּר: ס

 שלל שאול
ל ָשאּול ְוָהָעם ַעל  )ט( ַוַיְחמֹּ

ְוַהָבָקר  ֵמיַטב ַהֹצאןֲאָגג ְוַעל 
ם ְוַעל ַהָּכִרים ְוַעל ְוַהִמְשִני

ְוֹלא ָאבּו ַהֲחִריָמם  ַהּטוֹבָּכל 
ה ְונֵָּמסְוָכל  ה ְנִמְבזָּ  ַהְּמלָּאכָּ

ּה ֶהֱחִרימּו  :ֹאתָּ
 

  קהלת רבה )וילנא( פרשה ז .22
א ]ט"ז[ אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, אל תהי צדיק 
הרבה יותר מבוראך מדבר בשאול דכתיב )שמואל א' ט"ו( 

שנעשה רשב"ל אומר כל מי ... עיר עמלק וגו' ויבא שאול עד
, ומניין רחמן במקום אכזרי סוף שנעשה אכזרי במקום רחמן
ואת נוב שנעשה אכזרי במקום רחמן שנאמר )שמואל א' כ"ב( 

 ... עיר הכהנים הכה לפי חרב
 

ן ַעל ֲחִניתוֹ אּול ִנְשעָּ  ְוִהֵנה שָּ
 

 שםרד"ק  .23
 שנפל על חרבו: מהמכה -נשען על חניתו 

 
 ג שםרלב" .24

ידמה שאחר שנפל על חניתו  -)ו( והנה שאול נשען על חניתו 
להשלים עליו בכח  נשעןהיה שאול  שלא דקרהווראה 

וכאשר ראה כי לא יכול על זה אמר לנער העמלקי  הדקירה
 שימותתהו:

הרצון בזה לפי מה  -)ט( כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי 
 בץ להוסיף לו חוזקהלבוש שהיה לבוש היה משושאחשוב ש

 ... בקלות באופן שלא יוכל החרב לחתכו
 

 תהלים פרק לג .25
ָוק ַלְיָשִרים ָנאָוה ְתִהָלה:  )א( ַרְננּו ַצִדיִקים ַביקֹּ

ָוק  דּו ַליקֹּ : ְבֵנֶבל ְבִכנוֹר)ב( הוֹּ ר ַזְמרּו לוֹּ  ָעשוֹּ
 ...)ג( ִשירּו לוֹּ ִשיר ָחָדש ֵהיִטיבּו ַנֵגן ִבְתרּוָעה:

(: ָוק ֱאֹלָהיו ָהָעם ָבַחר ְלַנֲחָלה לוֹּ י ֲאֶשר ְיקֹּ  יב( ַאְשֵרי ַהגוֹּ
ָוק ָרָאה ֶאת ָּכל ְבֵני ָהָאָדם:  )יג( ִמָשַמִים ִהִביט ְיקֹּ

ְשֵבי ָהָאֶרץ: ן ִשְבתוֹּ ִהְשִגיַח ֶאל ָּכל יֹּ  )יד( ִמְמכוֹּ
 ם:)טו( ַהיֵֹּצר ַיַחד ִלָבם ַהֵמִבין ֶאל ָּכל ַמֲעֵשיהֶ 

ב ֹכחַ )טז(  ֵצל ְברָּ ִיל ִגבוֹר ֹלא ִינָּ ב חָּ ע ְברָּ  :ֵאין ַהֶּמֶלְך נוֹשָּ
ה ּוְבֹרב ֵחילוֹ ֹלא ְיַמֵלט)יז(   :ֶשֶקר ַהּסּוס ִלְתשּועָּ
ק ֶאל ְיֵרָאיו ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסדוֹ )יח(   :ִהֵנה ֵעין ְיֹקוָּ

ָתם ָבָר   ָעב:)יט( ְלַהִציל ִמָמֶות ַנְפָשם ּוְלַחיוֹּ
ָוק ֶעְזֵרנּו ּוָמִגֵננּו הּוא:  )כ( ַנְפֵשנּו ִחְּכָתה ַליקֹּ

 )כא( ִּכי בוֹּ ִיְשַמח ִלֵבנּו ִּכי ְבֵשם ָקְדשוֹּ ָבָטְחנּו:
ָוק ָעֵלינּו ַּכֲאֶשר ִיַחְלנּו ָלְך:  )כב( ְיִהי ַחְסְדָך ְיקֹּ


