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 לה(-)יד:יז מלחמת מחמש ומלחמת הדבש
 

  יד פרק א שמואל ק"רד 
 במחנה אשר ההמון כי שאול ראה וכאשר

 אסוף לכהן אמר ומתמוגג הולך פלשתים
 למלחמה ללכת שלא עתה פנאי אין כי ידך

 המון כל כי עמנו אלהים כי אנחנו רואים כי
  מתמוגגים פלשתים

 
 יד:כד ם"מלבי 

 ראה שאול ל"ר. נגש ישראל ואיש( כד)
 מן הפסיקו שהעם און לבית בבואו

 וחדלו, עברה והמלחמה ש"כמ, המלחמה
 איש כי מטעם בא וזה, צריהם אחרי מלרדוף
 אל ההוא ביום ומוכרחים נגשים היו ישראל

 כעם חפצה בנפש לחמו לא ל"ר, המלחמה
 רק, וארצו חפשיותו בעבור למות נפשו חרף
 לזה אותם לחץ ששאול כנגישה אצלם היה

 מצאו עת ולכן, פלשתים עם שהתגרה י"ע
 אשר המלחמה מן לנוח רצו מאויביהם מנוח
, שאול ויואל ולכן. ההכרח מתוך אליה הלכו

 יקום למען לחם יאכלו בל באלה השביעם
 ביום מתענים היו הסברא וכפי, אויביו גוי

 ועתה, צרה עת בכל דרכם שהיה כמו ההוא
 וגזר, הדין פ"ע לאכול להם הותר נושעו כי

 שלמה התשועה אין עוד כי יאכלו בל שאול
  .לרגליו הדום אויביו ישית עד

 
 יד:כד דוד מצודת 

 מאומה יאכלו לבל העם את השביע - ויואל
 במאכלם טרודים יהיו לא למען הערב עד

 :מפלשתים להנקם
 

 יד:כד דוד מצודת 
 נחבאו מתחלה כי עם - ההוא ביום נגש( כד)

 :בהם להלחם קרבו עתה

 

 יד:כד ציון מצודת 
 :קרב - נגש( כד)

 
 שם ק"רד 

 אידחיק תרגומו וכן - נדחק - נגש( כד)
 שאול השביע כבר כי רעבים שהיו כלומר

 שלא כדי הערב עד יאכל שלא העם את
 :המלחמה/ יפסיקו/ יספיקו

 

 סימן תולדות פרשת( בובר) תנחומא מדרש 
 והיה כתיב[ יט] ה"ד יט

ר ָהָעם ַרב ל אֹוָתם הֹוֵרד... ִאָתְך ֲאשֶׁ  ַהַמִים אֶׁ
ּנּו ְצְרפֶׁ  ִמְסַפר ַוְיִהי, (ד ז/ שופטים)' וגו ָשם ְלָך ְואֶׁ

 על שכרעו אותם, (ו'/ ז שופטים)' וגו ַהֲמַלְקִקים
 היו רוצה ולא רוצה מים לשתות ברכיהם

 מאות בשלש ה"הקב ל"א, ז"לע משתחוים
 שם שם) אתכם אושיע המלקקים איש

 השתחוו שלא דמאותן( קל(, )ז'/ ז שופטים/
 ְוִהְשַאְרִתי אומר הוא עליהם, אלו עמדו

ל ֲאָלִפים ִשְבַעת ְבִיְשָרֵאל ם כָּ ְרַכיִּ ר ַהבִּ  ֹלא ֲאשֶׁ
ְרעּו ל ַלַבַעל כָּ ה ְוכָּ ר ַהפֶׁ '= א מלכים) לו   נַָּשק ֹלא ֲאשֶׁ

 ְשֵאִרית ְוָהָיה (ו:ה מיכה) אומר הוא ועליהם, (יח יט
ב ַיֲעֹקב רֶׁ ' ה ֵמֵאת ְכַטל ַרִבים ַעִמים ְבקֶׁ

ב ֲעֵלי ִכְרִביִבים ר ֵעשֶׁ ה ֹלא ֲאשֶׁ  ְוֹלא ְלִאיש ְיַקּוֶׁ
 לתחית סימן שהטל, ָאָדם ִלְבֵני ְיַיֵחל

 ...המתים

 


