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(פכ"ח) פר' בעלת אוב
 .1דברים יח:ט-טו
ָארץ אֲ ֶשר יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶ יָך נֹתֵ ן
(ט) כִּ י אַ ָּתה בָּ א אֶ ל הָּ ֶ
לְָּך ֹלא ִּתלְ מַ ד ַלעֲׂשוֹת כְ ת ֹו ֲעבֹת הַ ּגוֹיִּ ם הָּ הֵ ם( :י) ֹלא
יִּ מָּ צֵ א בְ ָך מַ עֲבִּ יר בְ נ ֹו ּובִּ ת ֹו בָּ אֵ ש קֹסֵ ם ְקסָּ ִּמים
ּומכ ֵַשף( :יא) וְ חֹבֵ ר חָּ בֶ ר וְ שֹאֵ ל אוֹב
ּומנַחֵ ש ְ
ְמע ֹונֵן ְ
וְ יִּ ְדעֹנִּ י וְ ד ֵֹרׁש אֶ ל הַ מֵ ִתים( :יב) כִּ י ת ֹועֲבַ ת יְ קֹוָּ ק כָּל
ֹע ֵׂשה אֵ לֶה ּובִּ גְ לַל הַ תוֹעֵ בֹת הָּ אֵ לֶה יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶ יָך
מו ִֹּריש אוֹתָּ ם ִּמפָּ נֶיָך( :יג) ָּת ִּמים ִּת ְהיֶה עִּ ם יְ קֹוָּק
אֱ ֹלהֶ יָך :ס
(יד) כִּ י הַ ּגוֹיִּ ם הָּ אֵ לֶה אֲ ֶשר אַ ָּתה יו ֵֹרש אוֹתָּ ם אֶ ל
ְמעֹנְ נִּ ים וְ אֶ ל ק ְֹס ִּמים יִּ ְשמָּ עּו וְ אַ ָּתה ֹלא כֵן ָּנתַ ן לְ ָך
יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶ יָך( :טו) נָבִ יא ִמ ִק ְרבְ ָך מֵ ַאחֶ יָך כָ מֹנִ י
קוָק אֱ ֹלהֶ יָך אֵ לָיו ִת ְׁשמָ עּון:
י ִָקים לְ ָך יְ ֹ
 .2רש"י שמואל א פרק כח פסוק ו
(ו) גם באורים  -לפי שהרג נוב עיר הכהנים לא
נענה:
 .3רלב"ג שמואל א פרק כח פסוק ו
וידמה שלא היה שם כהן ראוי שתשרה עליו רוח
הקדש להיות נשאל באורים ובתומים כי כבר
הרג שאול נוב עיר הכהנים שהיו בה הכהנים
החשובים והנמלט מהם היה עם דוד
או היתה הסבה על שלא באהו מענה חטא שאול
או יתקבצו שתי הסבות יחד
 .4רש"י (טו)
גם ביד הנביאים גם בחלומות  -אבל באורים
ותומים לא אמר לו ואף על פי ששאל בהם כמו
שאמור למעלה שהיה בוש ממנו על שהרג נוב עיר
הכהנים:
 .5דברי הימים א פרק י
(יג) וַ יָּמָּ ת ָּשאּול בְ מַ עֲל ֹו אֲ ֶשר מָּ עַ ל בַ יקֹוָּ ק עַ ל ְדבַ ר
יְ קֹוָּ ק אֲ ֶשר ֹלא ָּשמָּ ר וְ גַם לִ ְׁשאוֹל בָ אוֹב לִ ְדרוֹׁש:
קוָק וַ יְ ִּמיתֵ הּו וַ יַסֵ ב אֶ ת הַ ְמלּוכָּה
(יד) וְ ֹלא ָד ַרׁש בַ י ֹ
לְ ָּדוִּ יד בֶ ן יִּ ָּשי :פ

 .6ויקרא רבה אמור פרשה כו ד"ה [ז] מה כתי'
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.
 .7מצודת דוד (יד)
והוא עוטה מעיל  -והוא מלבוש המיוחד לאדם
גדול וחשוב:
 .8רד"ק (יד)
(יד) כי שמואל הוא  -לפי שמנהגו היה שהיה
עוטה מעיל:
 .9רש"י (יד)
והוא עוטה מעיל  -שהיה רגיל ללבוש מעיל
שנאמר ומעיל קטן תעשה לו אמו (שמואל א' ב'
י"ט) ובמעילו נקבר וכן עלה וכן לעתיד לבא
יעמדו בלבושיהם:
 .10בראשית רבה פרשת ויגש פרשה צה סימן א
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

