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פי"ז – מלחמת גלית
רד"ק שמואל א פרק יז פסוק ח
(ח) הלא אנכי הפלשתי  -כלומר אני פלשתי אחד מן הפלשתים ויצאתי מעצמי כדי להלחם:
ואתם עבדים לשאול  -כלומר כיון שיש לכם מלך היה לכם עם מלככם לברור מכם איש להלחם עמי...
רש"י שמו"א יז
הלא אנכי הפלשתי  -איני לא שר מאה ולא שר אלף אלא פלשתי כאחד מן האחרים ואעפ"י שנלחמתי להם כמה
מלחמות אני הרגתי חפני ופנחס ושביתי את הארון ואתם נעשיתם עבדים לשאול ולא הושיע אתכם מימיו
בגבורתו:
איש  -את שאול וירד אלי:

פי"א – יבש גלעד

פי"ז – גלעד

(ב) וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם נָחָ ׁש הָ עַ ּמ ֹּונִי
בְּ זֹּאת אֶ כְּ רֹּת ָלכֶם בִ נְּ קוֹּר לָכֶם (י) וַ יֹּאמֶ ר הַ פְּ לִ ְּׁש ִתי אֲ נִ י חֵ ַרפְּ ִתי אֶ ת מַ עַ ְּרכוֹּת יִ ְּש ָר ֵאל
חרפה לע"י
כָל עֵ ין י ִָמין וְּ שַ ְּמ ִתיהָ חֶ ְּרפָ ה עַ ל הַ יוֹּם הַ זֶ ה ְּתנּו לִ י ִאיׁש וְּ נִ לָחֲ ָמה ָיחַ ד:
כָל יִ ְּש ָראֵ ל:
ֹּאמרּו אֵ לָיו זִ ְּקנֵי יָבֵ יׁש הֶ ֶרף
(ג) וַ י ְּ
ה
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ִׁש
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נ
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ים
ָמ
ִׁ
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ת
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ַארבָ עִׁ ים יוֹם:
ָנּוָאכִ ִׁים בְּ כֹּל גְּ בּול יִ ְּש ָראֵ ל וְּ ִאם (טז) וַ יִ גַׁש הַ פְּ לִ ְּׁש ִתי הַ ְּׁשכֵם וְּ הַ ע ֲֵרב וַ יִ ְּתיַצֵ ב ְ
זמן להתארגן
מַ לְּ
אֵ ין מו ִֹּׁשיעַ אֹּתָ נּו וְּ יָצָ אנּו אֵ לֶיָך:
(יא) וַיִׁ ְשמַ ע ָשאּול וְּ ָכל יִ ְּש ָראֵ ל אֶ ת ִדבְּ ֵרי הַ פְּ לִ ְּׁש ִתי
הָ אֵ לֶה וַיֵּ חַ תּו וַיִׁ ְראּו ְמאֹד
ֹלהים עַ ל ָשאּול
הצלה ע"י מי (ו) ו ִַׁתצְ לַח רּוחַ אֱ ִׁ
שלא מוכן לשאת כְּ ׁשָ ְּמע ֹּו אֶ ת הַ ְּדבָ ִרים הָ אֵ לֶה (כו) וַ יֹּאמֶ ר ָדוִׁ ד אֶ ל הָ אֲ נ ִָׁשים הָ ע ְֹּּמ ִדים עִ ּמ ֹּו לֵאמֹּר ַמה
יֵעָ שֶ ה ל ִָאיׁש אֲ ֶׁשר ַיכֶה אֶ ת הַ פְּ לִ ְּׁש ִתי הַ לָז וְּ הֵ ִסיר חֶ ְּרפָ ה
וַ יִ חַ ר אַ פ ֹּו ְּמאֹּד:
את החרפה!
מֵ עַ ל יִ ְּש ָראֵ ל כִ י ִׁמי הַ ְפלִׁ ְש ִׁתי הֶ עָ ֵּרל הַ זֶה כִׁ י חֵּ ֵּרף
ֹלהים חַ יִׁ ים:
מַ עַ ְרכוֹת אֱ ִׁ

