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 ברוכים הבאים לדוד המלך –פרק ט"ז 
 רעהרוח  /ה' רוח 

 
 רוח גבורה

 
 טז:יג י"רש .1

 :גבורה רוח -' ה רוח ותצלח
 
 )שם יד( ציון מצודת .2

 :ומרעיד מחריד רוח - רעה רוח
 
 יד:ושופטים  .3

ְצַלח ָעָליו רּוַח ְיֹקָוק)ו(  ַסע ַהְגִדי ּוְמאּוָמה ַוְיַשְסֵעהּו ְכשַ  ַותִּ
 ר ָעָשה:ֵאין ְבָידֹו ְוֹלא ִהִגיד ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ֵאת ֲאש  

 
 השגחת ה' / הצלחה

 
 יג פסוק טז פרק א שמואל ג"רלב .4
 בדרך דוד אל' ה רוח צלחה ההוא שהיום ספר והנה( יג)

 מעם' ה רוח וסרה עושה היה אשר בכל מצליח שהיה
 י"הש וסבב יפנה אשר בכל תחלה לו שהיתה שאול

 עם ממלך מאסהו כי עתו בלא להמיתו רעה רוח שבעתהו
 אשר השם ברוך המלוכה אל דוד להתקרב כלי היה שזה
 :ותעליל נתכנו לו

 

 נבואהגבורה ורוח 
 

 )שם יג( ק"רד .5
 מן נבואה רוח ושרת כתרגומו - דוד אל' ה רוח ותצלח
 רוח תרגומו שאול מעם סרה' ה רוח וכן דוד על' ה קדם

 רוח וזאת מיניה עדת שאול עם דהות' ה קדם מן גבורה
 והפלשתי והדוב הארי את להרוג דוד את העירה הגבורה

 ואמר ומעלה ההוא םמהיו בו נולדה הקדש רוח וכן
 רוח בכלל כי בו שנולדה הקדש ברוח והמזמורים השירים

 :גבורה ורוח הקדש רוח' ה
 

 שמ"א פרק טז .6
ת ְשמּוֵאל ַוִיַקח( יג) ר   א   ןק 

ן מ  בְבק   ֹאתוֹ  ַוִיְמַשח ַהש   ר 
ָחיו ְצַלח א  ל ה' רּוחַ  ַותִּ  א 
 ָוָמְעָלה ַההּוא ֵמַהיֹום ָדִוד

ְך ֵאלְשמּו ַוָיָקם  ַוֵיל 
 ס: ָהָרָמָתה

 ֵמִעם ָסָרהה'  ְורּוחַ ( יד)
 ָרָעה רּוחַ  ּוִבֲעַתּתּו ָשאּול
 :ה' ֵמֵאת

תרגום יונתן .7
)יג( ּוְנִסיב ְשמּוֵאל ַית 
ַקְרָנא ְדִמְשָחא ּוְמַשח ַית 

ַח רּוָדִוד ְבגֹו ֲאחֹוִהי ּוְשַרת 
ן ֳקָדם ְייָ  ְנבוָֹאה  ַעל ָדִוד מִּ

ּוְלֵעָלא ְוָקם  ִמיֹוָמא ַההּוא
 ְשמּוֵאל ַוֲאַזל ְלָרָמָתא:

ן ֳקָדם  ְגבּוָרהְורּוַח )יד(  מִּ
ַדֲהַות ִעם ָשאּול ֲעָדת  ְייָ 

ִמֵניּה ּוְמַבֲעָתא ֵליּה רּוַח 
 ִביָשא ִמן ֳקָדם ְיָי:

 
 תרגום יונתן: רוח ה' בספר שופטים: .8

 עתניאל בן קנז
ְשפֹ  רּוַח ה'ַוְּתִהי ָעָליו  -ג:י ְלָחָמהַויִּ ְשָרֵאל ַוֵיֵצא ַלמִּ ַוִיֵּתן ה' ְבָידֹו  ט ֶאת יִּ

ְך ֲאָרם ַוָּתָעז ָידֹו ַעל כּוַשן ִרְשָעָתִים ל  ת כּוַשן ִרְשָעַתִים מ   א 
 ִמן ֳקָדם ה' רּוַח ְנבּוָאהּוֹשָרת ֲעלֹוִהי 

 גדעון
ת ִגְדעֹון  ְורּוַח ה' - ו:לד ְתַקע ַבּׁשוֹ ָלְבָשה א  ר ַאֲחָריו ָפרַויִּ ז  ן ֳקָדם הְגבּוָרא ְורּוַח   ַוִיָזֵעק ֲאִביע   ' ְלִביַשת ָית ִגדעֹוןמִּ

 יפתח
ת  רּוַח ה'ַוְּתִהי ַעל ִיְפָּתח  - יא:כט ה ַוַיֲעֹבר א  ת ְמַנש  ת ַהִגְלָעד ְוא  ַוַיֲעֹבר א 

 ִמְצֵפה ִגְלָעד ּוִמִּמְצֵפה ִגְלָעד ָעַבר ְבֵני ַעּמֹון:
ן ֳקָדם ה'ְגבּוָרא  רּוחַ ּוֹשָרת ַעל ִיפָּתח   ...מִּ

 שמשון
 יג:כה
ל  ְשָּתֹאל רּוַח ה'ַוָּתח   ְלַפֲעמֹו ְבַמֲחֵנה ָדן ֵבין ָצְרָעה ּוֵבין א 

 יד:ו
ְכַשַסע ַהְגִדי ּוְמאּוָמה ֵאין ְבָידֹו ְוֹלא ִהִגיד  ַוְיַשְסֵעהּו רּוַח ה' ַוִּתְצַלח ָעָליו

ר ָעָשה:ְלָאבִ   יו ּוְלִאּמֹו ֵאת ֲאש 
 יד:יט

ד ַאְשְקלֹון  רּוַח ה'ַוִּתְצַלח ָעָליו  ת  ַוַיְךַוֵיר  ם ְשֹלִשים ִאיש ַוִיַקח א  ֵמה 
 ֲחִליצֹוָתם ַוִיֵּתן ַהֲחִליפֹות ְלַמִגיֵדי ַהִחיָדה ַוִיַחר ַאפֹו ַוַיַעל ֵבית ָאִביהּו:

 טו:יד
ִחי ּופְ  יָנה  רּוַח ה'ִלְשִּתים ֵהִריעּו ִלְקָראתֹו ַוִּתְצַלח ָעָליו הּוא ָבא ַעד ל  ַוִּתְהי 

ר ָבֲערּו ָבֵאש ַוִיַּמסּו ֱאסּוָריו ֵמַעל  ר ַעל ְזרֹועֹוָתיו ַכִפְשִּתים ֲאש  ָהֲעֹבִתים ֲאש 
 ָיָדיו:

 יג:כה
ן ֳקָדם ה'ְגבּוָרא רּוַח ְוָשִריַאת  ְלַתָקפּוֵתיּה  מִּ

 ית ָדן...ְבַמשִר 
 יד:ו

ן ֳקָדם ה'ְגבּוָרא רּוַח ּוֹשָרת ֲעלֹוִהי   ...מִּ
 יד:יט

ן ֳקָדם ה'ְגבּוָרא רּוַח ּוֹשָרת ֲעלֹוִהי   ...מִּ
 טו:יד

ן ֳקָדם ה'...ְגבּוָרא רּוַח ּוֹשָרת ֲעלֹוִהי   מִּ

 
 רוח נבואה

 
 טז:יד"ם מלבי .9

יות רוח ה' הוא התעצמות שפע הרוחנ -)יד( ורוח ה' סרה 
בענין אלהי אשר חל על כחותיו הנפשיות ותלבישהו רוח 
גבורה, ותמלאהו רוח חכמה ודעת ויראת ה', ואיש הזה 

גם כליו הבשריים נושאי הכחות הנפשיות יוכנו אל השפע 
השפע  נוהלז להיותם משכן הכבוד, אמנם עת יוסר ממ

בחטאו, וכליו יורקו מהרוחניות השוכן בם, ירגיש 
תומם ויתבהל, ותחת רוח הנשגב ישכן החסרון הזה ויש

בו רוח אחר שחוריי מלא בלהה ועצב, דאגה ובעתה, וז"ש 
וכו': -ובעתתו רוח רעה 
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 ה'דברי 
 

 שמו"א ט
י )יא( ַחְמתִּ ְך ִכי ָשב  נִּ ל  ת ָשאּול ְלמ  ִכי ִהְמַלְכִּתי א 

ת ְדָבַרי ֹלא ֵהִקים  ...ֵמַאֲחַרי ְוא 
 

 טו א"שמו
ת ִלְראֹות ְשמּוֵאל ָיַסף ְוֹלא (לה)  יֹום ַעד ָשאּול א 

ל ְשמּוֵאל ִהְתַאֵבל ִכי מֹותוֹ  ָחם ַויֹקָוק לָשאּו א  י נִּ  כִּ
יְך ְמלִּ  :ִיְשָרֵאל ַעל ָשאּול ֶאת הִּ

 
 טז א"שמו

ר (א) ל ְיֹקָוק ַוֹיאמ   ִמְתַאֵבל ַאָּתה ָמַתי ַעד ְשמּוֵאל א 
ל י ָשאּול א  יו ַוֲאנִּ ְמֹלְך ְמַאְסתִּ ְשָרֵאל ַעל מִּ  ... יִּ

 מואלשברי ד
 

 טו א"שמו
ר (כו) ל ְשמּוֵאל ַוֹיאמ  י ִעָּמְך ָאשּוב ֹלא ָשאּול א   כִּ

ְמָאְסָך ָוקְיקֹ  ְדַבר ֶאת ָמַאְסָתה ל ְך ִמְהיֹות ְיֹקָוק ַויִּ  מ 
 : ִיְשָרֵאל ַעל
 

 טו א"שמו
ת ְשמּוֵאל ַוִיֹסב (כז) כ  : ַוִיָקַרע ְמִעילוֹ  ִבְכַנף ַוַיֲחֵזק ָלל 
ר (כח)  ַמְמְלכּות ֶאת ְיֹקָוק ָקַרע ְשמּוֵאל ֵאָליו ַוֹיאמ 

ְשָרֵאל ֶמךָ  ַהּטוֹב ְלֵרֲעָך ּוְנָתָנּה ַהיוֹם ֵמָעֶליָך יִּ  :מִּ
ְשָרֵאל ֵנַצח ְוַגם (כט) ָנֵחם ְוֹלא ְיַשֵקר ֹלא יִּ י יִּ  ֹלא כִּ

ָנֵחם הּוא ָאָדם  :ְלהִּ

 


