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פרק י"ח – שירת הנשים
משנת רבי אליעזר פרשה א
משלשים ושלש מדות ההגדה נדרשת בהן ... .מכלל שאחריו מעשה ואינו אלא פרטו שלראשון...
יג .מכלל שאחריו מעשה ואינו אלא פרטו שלראשון כיצד .ויברא אלהים את האדם בצלמו ,הרי כלל,
ואחר כך פירט את מעשיו ,וייצר ייי אלהים את האדם ,ויפל ייי אלהים תרדמה על האדם ,ויבן ייי אלהים
את הצלע .השומע סבור שהוא מעשה אחר ,ואינו אלא פרטו שלראשון.
מצודת דוד שמו"א יח
ונפש  -ר"ל ואז בשמוע יהונתן שגם הוא בן אדם גדול נקשרה נפשו בנפש דוד:
(טז:כא) וַ ָּיבֹא ָּדוִ ד אֶ ל שָּ אּול וַ ַי ֲעמֹד לְ פָּ נָּיו וַיֶּ אֱ הָ בֵ הּו
ְמאֹד וַ יְ ִהי ל ֹו נֹשֵׂ א כֵׂלִ ים:
(יח:א) וַ יְ ִהי כְ כַֹּלת ֹו לְ ַדבֵׂ ר ֶאל ָּשאּול וְ נֶּפֶּ ׁש
יְ הוֹנָתָ ן נִ ְק ְׁש ָרה בְ נֶּפֶּ ׁש ָדוִ ד וַיֶּ אֱ הָ בֵ הּו יְ ה ֹונ ָָּּתן
כְ נַפְ שוֹ:
(ב) וַ יִ ָּקחֵׂ הּו שָּ אּול בַ יוֹם הַ הּוא וְ ֹלא נְתָּ נ ֹו לָּשּוב בֵׂ ית
ָאבִ יו:
(ג) וַ יִ כְ רֹת יְ הוֹנָתָ ן וְ ָּדוִ ד בְ ִרית בְ ַאהֲ בָ תוֹ אֹת ֹו
כְ נַפְ שוֹ( :ד) וַ יִ ְתפַ ֵׂשט יְ ה ֹונ ָָּּתן ֶאת הַ ְמעִ יל אֲ ֶשר
עָּ לָּיו וַ יִ ְתנֵׂהּו לְ ָּדוִ ד ּומַ ָּדיו וְ עַ ד חַ ְרב ֹו וְ עַ ד ַק ְשת ֹו
וְ עַ ד חֲ גֹרוֹ:
(ה) וַ יֵׂצֵׂ א ָּדוִ ד בְ כֹל אֲ שֶ ר יִ ְשלָּחֶ ּנּו שָּ אּול י ְַשכִ יל
וַ יְ ִשמֵׂ הּו שָּ אּול עַ ל ַאנְשֵׂ י הַ ִמלְ חָּ מָּ ה
וַיִ יטַ ב בְ עֵ ינֵי כָל הָ עָ ם
וְ גַם בְ עֵ ינֵי עַ בְ דֵ י ָׁשאּול :פ

"מחול"
שמות טו:כ
וַ ִת ַקח ִמ ְריָּם הַ ּנְבִ יָאה אֲ חוֹת ַאהֲ רֹן אֶ ת הַ תֹף בְ י ָָּּדּה
וַ ֵׂתצֶ אןָּ כָּל הַ ּנ ִָּשים ַאחֲ ֶריהָּ בְ תֻ ִפים ּובִ ְמחֹֹלת:

שופטים כא:כא
ְּור ִאיתֶ ם וְ ִהּנֵׂה ִאם י ְֵׂצאּו בְ נוֹת ִשיל ֹו לָחּול בַ ְמחֹלוֹת
וִ יצָּ אתֶ ם ִמן הַ כְ ָּר ִמים וַ חֲ ַטפְ ֶתם ָּלכֶם ִאיש ִא ְשת ֹו
ִמבְ נוֹת ִשיל ֹו וַ הֲ לַכְ ֶתם אֶ ֶרץ ִבנְ י ִָּמן:

שופטים יא:לד
וַ ָּיבֹא יִ פְ ָּתח הַ ִמ ְצפָּ ה אֶ ל בֵׂ ית ֹו וְ ִהּנֵׂה בִ ת ֹו יֹצֵׂ את לִ ְק ָּראת ֹו
בְ תֻ ִפים ּובִ ְמחֹלוֹת

מצודת ציון שופטים פרק כא פסוק כא
(כא) לחול במחולות  -ענין רקידת השמחה וקרוי בל'
מחול כי הדרך לזמר אז בחלילים...

תהלים קמט ,ג-ד
(ג) יְ הַ לְ לּו ְשמ ֹו בְ מָ חוֹל  /בְ תֹף וְ כִ ּנוֹר יְ זַ ְמרּו ל ֹו:
תהלים קנ ,ג-ה
(ג) הַ לְ לּוהּו בְ תֵׂ ַקע ׁשוֹפָ ר  /הַ לְ לּוהּו בְ נֵבֶּ ל וְ כִ ּנוֹר:
(ד) הַ לְ לּוהּו בְ תֹף ּומָ חוֹל  /הַ לְ לּוהּו בְ ִמּנִ ים וְ עּוגָב:

"אלף  /רבבה"
ויקרא כו:ח
וְ ָּר ְדפּו ִמכֶם חֲ ִמ ָּשה מֵ ָאה ּומֵׂ ָאה ִמכֶם ְרבָ בָ ה יִ ְרדֹפּו
וְ נָּפְ לּו אֹיְ בֵׂ יכֶם לִ פְ נֵׂיכֶם לֶחָּ ֶרב:

שמות לב ,יט-כ
(יט) וַ יְ ִהי כַאֲ שֶ ר ָּק ַרב אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה וַ י ְַרא אֶ ת הָּ עֵׂ גֶל
ּומחֹֹלת ...
ְ

דברים לב:ל
ּושנַיִ ם יָּנִ יסּו ְרבָ בָ ה
אֵׂ יכָּה יִ ְרדֹף אֶ חָּ ד אֶּ לֶּף ְ
ירם:
צּורם ְמכ ָָּּרם וַ יקֹוָּ ק ִה ְסגִ ָּ
ִאם ֹלא כִ י ָּ

ר' אברהם אבן עזרא
(יט) וירא את העגל ומחלת ה"א העגל משרת בעבור
האחרת ,כמו וירא את העגל והמחלת סביביו.

תהלים צא:ז
ימינֶָך
יִ פֹל ִמ ִצ ְדָך אֶּ לֶּף ְּורבָ בָ ה ִמ ִ
אֵׂ לֶיָך ֹלא יִ גָּש:

