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הקבלות
העדר הבנים הגדולים

פר' יוסף ואחיו (בר' לז)

פר' דוד ואחיו

(יב) וַיֵּ לְ כּו אֶ חָ יו לִ ְרעוֹת אֶ ת צֹאן אֲ בִ יהֶ ם
בִ ְשכֶם:

ֹלשת בְ נֵּי יִ ַשי ַהגְ דֹלִ ים הָ לְ כּו ַאחֲ ֵרי
(יג) וַיֵּ לְ כּו ְש ֶ
ֹלשת בָ נָיו אֲ ֶשר הָ לְ כּו
ָשאּול ל ִַמלְ חָ מָ ה וְ ֵשם ְש ֶ
ּומ ְשנֵהּו אֲ בִ ינ ָָדב וְ הַ ְשלִ ִשי
בַ ִמלְ חָ מָ ה אֱ לִ יָאב הַ בְ כוֹר ִ
ַשמָ ה:
הלְֵך וָ ָשב ֵמעַ ל ָשאּול לִ ְרעוֹת אֶ ת צֹאן
(טו) וְ ָדוִ ד ֹ
ָאבִ יו בֵ ית לָחֶ ם:
(יז) וַ יֹאמֶ ר יִ ַשי לְ ָדוִ ד בְ נ ֹו ַקח נָא לְ ַאחֶ יָך ֵאיפַ ת
הַ ָקלִ יא הַ זֶ ה( ...יח)  ...וְ אֶ ת ַאחֶ יָך ִת ְפקֹד לְ ָשלוֹם
וְ אֶ ת ע ֲֻרבָ תָ ם ִת ָקח:
(כה) וַ יֹאמֶ ר ִאיש יִ ְש ָראֵ ל הַ ְר ִאיתֶ ם הָ ִאיש הָ ֹעלֶה
הַ זֶ ה כִ י לְ חָ ֵרף אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל ֹעלֶה וְ הָ יָה הָ ִאיש אֲ ֶשר
ַיכֶנּו יַעְ ְש ֶרנּו הַ מֶ לְֶך ע ֶֹשר גָדוֹל וְ אֶ ת בִ ת ֹו יִ ֶתן ל ֹו וְ אֵ ת
בֵ ית ָאבִ יו ַיע ֲֶשה חָ פְ ִשי בְ יִ ְש ָראֵ ל( :כו) ַויֹאמֶ ר ָדוִ ד
אֶ ל הָ אֲ נ ִָשים הָ ע ְֹמ ִדים עִ מ ֹו לֵאמֹר מַ ה יֵעָ ֶשה ל ִָאיש
אֲ ֶשר ַיכֶה אֶ ת הַ פְ לִ ְש ִתי הַ לָז וְ הֵ ִסיר חֶ ְרפָ ה מֵ עַ ל
יִ ְש ָראֵ ל כִ י ִמי הַ פְ לִ ְש ִתי הֶ עָ ֵרל הַ זֶ ה כִ י חֵ ֵרף מַ עַ ְרכוֹת
כַדבָ ר הַ זֶ ה
ֹלהים חַ יִ ים( :כז) ַויֹאמֶ ר לוֹ הָ עָ ם ָ
אֱ ִ
לֵאמֹר כֹה יֵעָ ֶשה ל ִָאיש אֲ ֶשר ַי ֶכנּו:
ָאחיו הַ גָדוֹל בְ ַדבְ ר ֹו אֶ ל
(כח) וַ יִ ְשמַ ע אֱ לִ יָאב ִ
הָ אֲ נ ִָשים וַ יִ חַ ר ַאף אֱ לִ יָאב בְ ָדוִ ד וַ יֹאמֶ ר ל ָָמה זֶ ה
י ַָר ְד ָת וְ עַ ל ִמי נָטַ ְש ָת ְמעַ ט הַ צֹאן הָ הֵ נָה בַ ִמ ְדבָ ר אֲ נִ י
י ַָדעְ ִתי אֶ ת זְ ֹדנְָך וְ אֵ ת רֹעַ לְ בָ בֶ ָך כִ י לְ מַ עַ ן ְראוֹת
הַ ִמלְ חָ מָ ה י ָָר ְד ָת:
יח:כז  -וַ י ָָקם ָדוִ ד וַ ֵילְֶך הּוא וַ אֲ נ ָָשיו וַ יְַך בַ פְ לִ ְש ִתים
מָ אתַ יִ ם ִאיש  ...וַיִ ֶתן לוֹ ָשאּול אֶ ת ִמיכַל בִ תוֹ
לְ ִא ָשה:
יח:יג-טז ( -יג) וַ יְ ִס ֵרהּו ָשאּול מֵ עִ מ ֹו וַ יְ ִשמֵ הּו ל ֹו
ַשר ָאלֶף וַיֵּ צֵּ א וַיָ בֹא לִ ְפנֵּי הָ עָ ם( ...:טז) וְ כָל יִ ְש ָראֵ ל
יהּודה אֹהֵ ב אֶ ת ָדוִ ד כִ י הּוא יוֹצֵּ א וָבָ א לִ ְפנֵּיהֶ ם:
ָ
וִ
טז:יח ... -י ֵֹדעַ ַנגֵן וְ גִ בוֹר חַ יִ ל וְ ִאיש ִמלְ חָ מָ ה ּונְ בוֹן
קוָק עִ ּמוֹ:
ָדבָ ר וְ ִאיש תַֹאר וַי ֹ
ַאדמוֹנִי עִ ם יְ פֵ ה
טז:יב  -וַ יִ ְשלַח וַ יְ ִביאֵ הּו וְ הּוא ְ
עֵ ינַיִ ם וְ טוֹב ר ִֹאי...
יז:מב  -וַ יַבֵ ט הַ פְ לִ ְש ִתי וַ יִ ְר ֶאה אֶ ת ָדוִ ד וַ יִ בְ זֵ הּו כִ י
ַאדמֹנִ י עִ ם יְ פֵּ ה מַ ְראֶ ה:
הָ יָה נַעַ ר וְ ְ
קוָק עִ ּמוֹ:
יח:יד וַ יְ ִהי ָדוִ ד לְ כָל ְד ָרכָ ו מַ ְשכִ יל וַי ֹ
יתי עָ ָתה הֲ לוֹא ָדבָ ר הּוא:
(כט) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ ד מֶ ה עָ ִש ִ

(ב)  ...יוֹסֵ ף בֶ ן ְשבַ ע עֶ ְש ֵרה שָ נָה הָ יָה
הקטן רועה צאן אביו
רֹעֶ ה אֶ ת אֶ חָ יו בַ צֹאן:
אבא שולחו לראות (יד) וַ יֹאמֶ ר ל ֹו לְֶך נָא ְראֵּ ה אֶ ת ְשלוֹם
ַאחֶ יָך וְ אֶ ת ְשלוֹם הַ צֹאן וַ הֲ ִשבֵ נִי ָדבָ ר
בשלום אחיו
וַ יִ ְשלָחֵ הּו מֵ עֵ מֶ ק חֶ בְ רוֹן וַ ָיבֹא ְשכֶמָ ה:
(טו) וַיִ ְמצָ אֵּ הּו ִאיש וְ ִהנֵה ֹתעֶ ה בַ שָ ֶדה
וַיִ ְשָאלֵּהּו הָ ִאיש לֵאמֹר מַ ה ְתבַ ֵקש:
(טז) ַויֹאמֶ ר אֶ ת ַאחַ י ָאנֹכִ י ְמבַ ֵקש
ידה נָא לִ י אֵּ יפֹה הֵּ ם רֹעִ ים( :יז)
דו-שיח עם דמויות הַ גִ ָ
ַויֹאמֶ ר הָ ִאיש נ ְָסעּו ִמזֶ ה כִ י שָ מַ עְ ִתי
משניות
א ְֹמ ִרים נֵלְ ָכה דֹתָ יְ נָה וַ ֵילְֶך יוֹסֵ ף ַאחַ ר
אֶ חָ יו וַ יִ ְמצָ אֵ ם בְ דֹתָ ן:
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תגובת הקטן לשנאת
אחיו

הפשטת בגדיו

ָאחיו ִהנֵה בַ עַ ל
ֹאמרּו ִאיש אֶ ל ִ
(יט) וַ י ְ
הַ חֲ ֹלמוֹת הַ לָזֶ ה בָ א( :כ) וְ עַ ָתה לְ כּו
וְ נַהַ ְרגֵהּו וְ נ ְַשלִ כֵהּו בְ ַאחַ ד הַ בֹרוֹת
וְ ָאמַ ְרנּו חַ יָה ָרעָ ה אֲ ָכל ְָתהּו וְ נִ ְראֶ ה מַ ה
יִ ְהיּו חֲ ֹלמֹתָ יו:
(מה) וַ יִ ְק ָרא פַ ְרעֹה שֵ ם יוֹסֵ ף צָ פְ נַת פַ עְ נֵחַ
ָאסנַת בַ ת ּפו ִֹטי פֶ ַרע כֹהֵּ ן אֹן
וַיִ ֶתן לוֹ אֶ ת ְ
לְ ִא ָשה...
מא:מה-מו ... -וַיֵּ צֵּ א יוֹסֵ ף עַ ל אֶ ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם ...וַיֵּ צֵּ א יוֹסֵ ף ִמלִ ְפנֵּי פַ ְרעֹה
וַ ַי ֲעבֹר בְ כָ ל אֶ ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
מא:לט  -וַ יֹאמֶ ר פַ ְרעֹה אֶ ל יוֹסֵ ף ַאחֲ ֵרי
ֹלהים או ְֹתָך אֶ ת ָכל זֹאת אֵ ין
הו ִֹדיעַ אֱ ִ
נָבוֹן וְ חָ כָם כָמוָֹך:
לט:ו ...וַ יְ ִהי יוֹסֵ ף יְ פֵּ ה תַֹאר וִ יפֵּ ה
מַ ְראֶ ה:
קוָק אֶ ת יוֹסֵּ ף וַ יְ ִהי ִאיש
לט:ב  -וַ יְ ִהי יְ ֹ
מַ ְצלִ יחַ וַ יְ ִהי בְ בֵ ית אֲ ֹדנָיו הַ ִמ ְצ ִרי:
...וַיָ בֵּ א יוֹסֵּ ף אֶ ת ִדבָ תָ ם ָרעָ ה אֶ ל
ֹאמרּו ל ֹו אֶ חָ יו הֲ מָ ֹלְך
אֲ בִ יהֶ ם(...ח) וַ י ְ
ִת ְמֹלְך עָ לֵינּו ִאם מָ שוֹל ִת ְמשֹל בָ נּו
וַיו ִֹספּו עוֹד ְשנֹא אֹתוֹ עַ ל חֲ ֹלמֹתָ יו וְ עַ ל
ְדבָ ָריו:
(כג) וַ יְ ִהי כַאֲ שֶ ר בָ א יוֹסֵ ף אֶ ל אֶ חָ יו (לח) וַ יַלְ בֵ ש ָשאּול אֶ ת ָדוִ ד מַ ָדיו וְ נ ַָתן קוֹבַ ע נְ ח ֶֹשת
וַיַ ְפ ִשיטּו אֶ ת יוֹסֵ ף אֶ ת כ ָֻּתנְ תוֹ אֶ ת עַ ל רֹאש ֹו וַ יַלְ בֵ ש אֹת ֹו ִש ְריוֹן( :לט) וַ י ְַחגֹר ָדוִ ד אֶ ת
חַ ְרב ֹו ֵמעַ ל לְ מַ ָדיו וַ יֹאֶ ל ָל ֶל ֶכת כִ י ֹלא נִ ָסה וַ יֹאמֶ ר
כְ ֹתנֶת הַ פַ ִסים אֲ שֶ ר עָ לָיו:
יתי
ָדוִ ד אֶ ל ָשאּול ֹלא אּוכַל ָל ֶל ֶכת בָ אֵ לֶה כִ י ֹלא נִ ִס ִ
וַיְ ִס ֵּרם ָדוִ ד מֵּ עָ לָיו:

