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 דוד מול גליתפרק יז: 
 

 "חרב / חנית" ביד שאול
 
כב:יג א"שמו .1

 ָכל ְבַיד יתַוֲחנ   ֶחֶרב ִנְמָצא ְוֹלא ִמְלֶחֶמת ְביֹום ְוָהָיה
ֵצא יֹוָנָתן ְוֶאת ָשאּול ֶאת ֲאֶשר ָהָעם מָּ אּול ַות   ְלשָּ

ן תָּ  :ְבנוֹ  ּוְליוֹנָּ
 
 יא-י, יח א"שמו .2
 ֶאל ָעהָר  ֱאֹלִהים רּוחַ  ַוִתְצַלח ִמָמֳחָרת ַוְיִהי( י)

א ָשאּול ןְמנַ  ְוָדִוד ַהַבִית ְבתֹוְך ַוִיְתַנבֵּ  ְכיֹום ְבָידוֹ  גֵּ
ית ְביֹום אּול ְבַיד ְוַהֲחנ  ֶטל( יא: )שָּ  ֶאת אּולשָּ  ַויָּ

ית  ִמָפָניו ָדִוד בַוִיסֹ  ּוַבִקיר ְבָדִוד ַאֶכה ַוֹיאֶמר ַהֲחנ 
 :ַפֲעָמִים

 
 י-ט, יט א"שמו .3
אּול ֶאל ָרָעה ְיֹקָוק רּוחַ  ַוְתִהי( ט) יתוֹ  ְוהּוא שָּ  ְבבֵּ

ב יתוֹ  יֹושֵּ דוֹ  ַוֲחנ  ן ְוָדִוד ְביָּ ש( י: )ְבָיד ְמַנגֵּ  ָשאּול ַוְיַבקֵּ
ית ְלַהּכוֹת  ַוַיְך ָשאּול ְפנֵּיִמ  ַוִיְפַטר ּוַבִקיר ְבָדִוד ַבֲחנ 

ית ֶאת  פ: הּוא ְיָלהַבלַ  ַוִיָמלֵּט ָנס ְוָדִוד ַבִקיר ַהֲחנ 
 

 לג-לב, כ א"שמו .4
ָליו ַוֹיאֶמר ָאִביו ָשאּול ֶאת ְיהֹוָנָתן ַוַיַען( לב)  ָלָמה אֵּ

ֶטל( לג: )ָעָשה ֶמה יּוַמת אּול ַויָּ ית ֶאת שָּ  ָעָליו ַהֲחנ 
ַדע ְלַהֹכתוֹ  ִעם ִהיא ָכָלה ִכי ְיהֹוָנָתן ַויֵּ  ָאִביו מֵּ
 ס: ָדִוד ֶאת ְלָהִמית

 
ו:כב א"שמו .5

 ִאתוֹ  ֲאֶשר ַוֲאָנִשים ָדִוד נֹוַדע ִכי ָשאּול ַוִיְשַמע
אּול ב ְושָּ יתוֹ  ָבָרָמה ָהֶאֶשל ַתַחת ַבִגְבָעה יֹושֵּ  ַוֲחנ 
דוֹ   :ָעָליו ִנָצִבים ֲעָבָדיו ְוָכל ְביָּ

 
ז:כו א"שמו .6

אּול ְוִהנֵּה ַלְיָלה ָהָעם ֶאל ַוֲאִביַשי ָדִוד ַוָיֹבא ב שָּ  ֹשכֵּ
ן  ְוַאְבנֵּר ְמַרֲאֹשָתיו ָבָאֶרץ ְמעּוָכה ַוֲחִניתוֹ  ַבַמְעָגל ָישֵּ

 :ְסִביֹבָתיו ֹשְכִבים ְוָהָעם
 
ד:לא א"שמו .7

א ָשאּול ַוֹיאֶמר ָליו ְלֹנשֵּ ִני ַחְרְבָך ְשֹלף כֵּ  ֶפן ָבּה ְוָדְקרֵּ
ִלים ָיבֹואּו ֶלה ָהֲערֵּ  ְוֹלא ִבי ְוִהְתַעְללּו ּוְדָקֻרִני ָהאֵּ
א ָאָבה ָליו ֹנשֵּ א ִכי כֵּ ַקח ְמֹאד ָירֵּ אּול ַוי   ַהֶחֶרב ֶאת שָּ
ֹפל ֶליהָּ  ַוי   :עָּ

 
 
 ָדִוד: ֶאל ַהְפִלְשִתי ַוֹיאֶמר( מג)

י ֲהֶכֶלב י ָאֹנכ  ה ּכ  א ַאתָּ  ֵאַלי בָּ
 ַבַמְקלוֹת

אֹלָהיו ָדִוד ֶאת ַהְפִלְשִתי ַוְיַקלֵּל  :בֵּ
 ָדִוד ֶאל ַהְפִלְשִתי ַוֹיאֶמר( מד)

ה ְרָך ֶאת ְוֶאְתנָּה ֵאַלי ְלכָּ  ְלעוֹף ְבשָּ
ם ַמי  ֶדה ּוְלֶבֱהַמת ַהשָּ  ס: ַהשָּ

 ַהְפִלְשִתי ֶאל ָדִוד ַוֹיאֶמר( מה)
ַלי ָבא ַאָתה ית ְבֶחֶרב אֵּ ֶליָך ָבא ְוָאֹנִכי ּוְבִכידֹון ּוַבֲחנ  ק ְבֵשם אֵּ  ְיֹקוָּ

אוֹת י ְצבָּ ל ַמַעְרכֹות ֱאֹלהֵּ ַרְפָת  ֲאֶשר ִיְשָראֵּ  :חֵּ
 ֹראְשָך ֶאת ַוֲהִסֹרִתי ְוִהִכיִתָך ְבָיִדי ְיֹקָוק ְיַסֶגְרָך ַהֶזה םַהיוֹ ( מו)

ָעֶליָך י מֵּ ַתת  ים ַמֲחֵנה ֶפֶגר ְונָּ ְשת  ם ְלעוֹף ַהֶזה ַהיוֹם ְפל  ַמי   ַהשָּ
ָאֶרץ ּוְלַחַית ְדעּו הָּ ל ֱאֹלִהים יֵּש ִכי ָהָאֶרץ ָכל ְויֵּ  :ְלִיְשָראֵּ

ְדעּו( מז) ית ְבֶחֶרב ֹלא ִכי ַהֶזה ַהָקָהל ָכל ְויֵּ יעַ  ּוַבֲחנ  ק ְיהוֹש   ִכי ְיֹקוָּ
נּו ֶאְתֶכם ְוָנַתן ַהִמְלָחָמה ַליֹקָוק  :ְבָידֵּ
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