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 )פכ"ח( פר' בעלת אוב 
 

 טו-דברים יח:ט .1
ק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן  ָאֶרץ ֲאֶשר ְיֹקוָּ א ֶאל הָּ ה בָּ י ַאתָּ )ט( כִּ

ֵהם:לְָּך ֹלא  ם הָּ ְלַמד ַלֲעׂשֹות ְכתֹוֲעֹבת ַהּגֹויִּ )י( ֹלא   תִּ
ים  מִּ ֵאש ֹקֵסם ְקסָּ תֹו בָּ יר ְבנֹו ּובִּ ֵצא ְבָך ַמֲעבִּ מָּ יִּ

ֶבר ְוֹשֵאל   ְמעֹוֵנן ּוְמַנֵחש ּוְמַכֵשף:  אוֹב)יא( ְוֹחֵבר חָּ
י  ְדֹענִּ ל   :ְוֹדֵרׁש ֶאל ַהֵמִתיםְויִּ ק כָּ י תֹוֲעַבת ְיֹקוָּ )יב( כִּ

ק ֱאֹלֶהיָך עֹ  ֵאֶלה ְיֹקוָּ ְגַלל ַהתֹוֵעֹבת הָּ ֵׂשה ֵאֶלה ּובִּ
ֶניָך: פָּ ם מִּ יש אֹותָּ ק   מֹורִּ ם ְיֹקוָּ ְהֶיה עִּ ים תִּ מִּ )יג( תָּ

 ֱאֹלֶהיָך: ס

ם ֶאל  ה יֹוֵרש אֹותָּ ֵאֶלה ֲאֶשר ַאתָּ ם הָּ י ַהּגֹויִּ )יד( כִּ
ה ֹלא ֵכן נָּ  עּו ְוַאתָּ ְשמָּ ים יִּ ים ְוֶאל ֹקְסמִּ ַתן ְלָך ְמֹעְננִּ

ק ֱאֹלֶהיָך: ָנִביא ִמִקְרְבָך ֵמַאֶחיָך ָכֹמִני )טו(   ְיֹקוָּ
 :ָיִקים ְלָך ְיֹקָוק ֱאֹלֶהיָך ֵאָליו ִתְׁשָמעּון

 

 רש"י שמואל א פרק כח פסוק ו .2

לפי שהרג נוב עיר הכהנים לא  -)ו( גם באורים 
 נענה:

 

 רלב"ג שמואל א פרק כח פסוק ו .3

שתשרה עליו רוח וידמה שלא היה שם כהן ראוי 
כי כבר הקדש להיות נשאל באורים ובתומים 

הרג שאול נוב עיר הכהנים שהיו בה הכהנים 
 החשובים והנמלט מהם היה עם דוד
 חטא שאולאו היתה הסבה על שלא באהו מענה 

 או יתקבצו שתי הסבות יחד
 

 )טו( רש"י .4

אבל באורים  -גם ביד הנביאים גם בחלומות 
על פי ששאל בהם כמו ותומים לא אמר לו ואף 

שאמור למעלה שהיה בוש ממנו על שהרג נוב עיר 
 הכהנים:

 

 דברי הימים א פרק י .5

ק ַעל ְדַבר  ַעל ַביֹקוָּ אּול ְבַמֲעלֹו ֲאֶשר מָּ ת שָּ )יג( ַויָּמָּ
ר  מָּ ק ֲאֶשר ֹלא שָּ   :ְוַגם ִלְׁשאוֹל ָבאוֹב ִלְדרוֹׁשְיֹקוָּ

יֵתה ְוֹלא ָדַרׁש ַביֹקָוק)יד(  ה ַוְימִּ ּו ַוַיֵסב ֶאת ַהְמלּוכָּ
י: פ שָּ יד ֶבן יִּ וִּ  ְלדָּ

 

 ויקרא רבה אמור פרשה כו ד"ה ]ז[ מה כתי' .6

מנא ידעא בההיא שעתא דהוא שאול, אלא אמרו 
לא כשהוא עולה להדיוט עולה למלך, להדיוט 
עולה ראשו למטה ורגליו למעלה, למלך רגליו 

 למטה וראשו למעלה.
 

 )יד(מצודת דוד  .7

והוא מלבוש המיוחד לאדם  -מעיל והוא עוטה 
 גדול וחשוב:

 

 )יד(רד"ק  .8

לפי שמנהגו היה שהיה  -)יד( כי שמואל הוא 
 עוטה מעיל:

 

 )יד(רש"י  .9

שהיה רגיל ללבוש מעיל  -והוא עוטה מעיל 
שנאמר ומעיל קטן תעשה לו אמו )שמואל א' ב' 
י"ט( ובמעילו נקבר וכן עלה וכן לעתיד לבא 

 יעמדו בלבושיהם:
 

 בראשית רבה פרשת ויגש פרשה צה סימן א .10

כשם שהוא הולך לבוש כך הוא בא לבוש, ממי 
את למד משמואל שראה אותו שאול מהו אומר 
לאשה מה תארו ותאמר )שמואל א כח( איש זקן 
והוא עוטה מעיל, שכך היה לבוש, שנאמר )שם 

 שמואל א'/ ב( ומעיל קטן תעשה לו אמו/
 


