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פרק יז :דוד מול גלית
"חרב  /חנית" ביד שאול
 .1שמו"א יג:כב 
וְ הָ יָה בְ יוֹם ִמלְ חֶ מֶ ת וְ ֹלא נִ ְמצָ א חֶ ֶרב וַחֲ נית בְ יַד ָכל
הָ עָ ם אֲ ֶשר אֶ ת ָשאּול וְ אֶ ת י ֹונָתָ ן וַתמָּ צֵ א לְ ָּשאּול
ּולְ יוֹנָּתָּ ן בְ נוֹ:
 .2שמו"א יח ,י-יא
ֹלהים ָרעָ ה אֶ ל
(י) וַ יְ ִהי ִממָ חֳ ָרת וַ ִת ְצלַח רּוחַ אֱ ִ
ָשאּול וַ יִ ְתנַבֵּ א בְ תוְֹך הַ בַ יִ ת וְ ָדוִ ד ְמ ַנגֵּן בְ יָד ֹו כְ יוֹם
בְ יוֹם וְ הַ חֲ נית בְ יַד ָּשאּול( :יא) וַיָּ ֶטל ָּשאּול אֶ ת
סב ָדוִ ד ִמפָ נָיו
הַ חֲ נית וַ יֹאמֶ ר אַ כֶה בְ ָדוִ ד ּובַ ִקיר וַ יִ ֹ
פַ עֲמָ יִ ם:
 .3שמו"א יט ,ט-י
(ט) וַ ְת ִהי רּוחַ יְ קֹוָ ק ָרעָ ה אֶ ל ָּשאּול וְ הּוא בְ בֵּ ית ֹו
יו ֵֹּשב וַחֲ ניתוֹ בְ יָּדוֹ וְ ָדוִ ד ְמ ַנגֵּן בְ יָד( :י) וַ יְ בַ ֵּקש ָשאּול
לְ הַ ּכוֹת בַ חֲ נית בְ ָדוִ ד ּובַ ִקיר וַ יִ פְ טַ ר ִמפְ נֵּי ָשאּול וַ יְַך
אֶ ת הַ חֲ נית בַ ִקיר וְ ָדוִ ד נָס וַיִ מָ לֵּט בַ ַליְ לָה הּוא :פ

 .4שמו"א כ ,לב-לג
(לב) וַ יַעַ ן יְ ה ֹונָתָ ן אֶ ת ָשאּול ָאבִ יו וַ יֹאמֶ ר אֵּ לָיו לָמָ ה
יּומַ ת מֶ ה עָ ָשה( :לג) וַיָּ ֶטל ָּשאּול אֶ ת הַ חֲ נית עָ לָיו
לְ הַ כֹת ֹו וַ י ֵַּדע יְ ה ֹונָתָ ן כִ י ָכלָה ִהיא מֵּ עִ ם ָאבִ יו
לְ הָ ִמית אֶ ת ָדוִ ד :ס
 .5שמו"א כב:ו 
וַ יִ ְשמַ ע ָשאּול כִ י נו ַֹדע ָדוִ ד וַ אֲ נ ִָשים אֲ ֶשר ִאת ֹו
וְ ָּשאּול יו ֵֹּשב בַ גִ בְ עָ ה ַתחַ ת הָ אֶ ֶשל בָ ָרמָ ה וַחֲ ניתוֹ
בְ יָּדוֹ וְ כָל עֲבָ ָדיו נִ צָ בִ ים עָ לָיו:
 .6שמו"א כו:ז 
שכֵּב
ישי אֶ ל הָ עָ ם לַיְ לָה וְ ִהנֵּה ָּשאּול ֹ
וַ ָיבֹא ָדוִ ד וַ אֲ בִ ַ
ָארץ ְמ ַראֲ שֹתָ יו וְ ַאבְ נֵּר
י ֵָּשן בַ מַ עְ גָל וַ חֲ נִ ית ֹו ְמעּוכָה בָ ֶ
וְ הָ עָ ם שֹכְ בִ ים ְסבִ יבֹתָ יו:
 .7שמו"א לא:ד 
וַ יֹאמֶ ר ָשאּול לְ נ ֵֹּשא ֵּכלָיו ְשֹלף חַ ְרבְ ָך וְ ָד ְק ֵּרנִ י בָ ּה פֶ ן
יָבוֹאּו הָ ע ֲֵּרלִ ים הָ אֵּ לֶה ְּוד ָק ֻרנִ י וְ ִה ְתעַ לְ לּו בִ י וְ ֹלא
ָאבָ ה נ ֵֹּשא ֵּכלָיו כִ י י ֵָּרא ְמאֹד וַי ַקח ָּשאּול אֶ ת הַ חֶ ֶרב
וַיפֹל עָּ לֶיהָּ :

(מה) וַ יֹאמֶ ר ָדוִ ד אֶ ל הַ פְ לִ ְש ִתי
(מג) וַ יֹאמֶ ר הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ל ָדוִ ד:
קוָּק
הֲ כֶ לֶב ָאנֹכי ּכי אַ ָּתה בָּ א אֵ לַי אַ ָתה בָ א אֵּ לַי בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נית ּובְ כִ ידוֹן וְ ָאנֹכִ י בָ א אֵּ לֶיָך בְ ֵשם יְ ֹ
צְ בָּ אוֹת אֱ ֹלהֵּ י מַ עַ ְרכוֹת יִ ְש ָראֵּ ל אֲ ֶשר חֵּ ַרפְ ָת:
בַ מַ ְקלוֹת
ֹאשָך
יתָך וַ הֲ ִסר ִֹתי אֶ ת ר ְ
(מו) הַ י ֹום הַ זֶ ה יְ סַ ג ְֶרָך יְ קֹוָ ק בְ י ִָדי וְ ִהכִ ִ
וַ יְ ַקלֵּל הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ת ָדוִ ד בֵּ אֹלהָ יו:
מֵּ עָ לֶיָך וְ נָּתַ תי פֶ גֶר מַ חֲ נֵה ְפל ְשתים הַ יוֹם הַ זֶה לְ עוֹף הַ ָּשמַ ים
(מד) וַ יֹאמֶ ר הַ פְ לִ ְש ִתי אֶ ל ָדוִ ד
ֹלהים לְ יִ ְש ָראֵּ ל:
ָארץ כִ י יֵּש אֱ ִ
ָארץ וְ י ְֵּדעּו כָל הָ ֶ
ּולְ חַ יַ ת הָּ ֶ
לְ כָּ ה אֵ לַי וְ אֶ ְתנָּה אֶ ת בְ ָּש ְרָך לְ עוֹף
קוָּק כִ י
(מז) וְ י ְֵּדעּו כָל הַ ָקהָ ל הַ זֶ ה כִ י ֹלא בְ חֶ ֶרב ּובַ חֲ נית יְ הוֹשיעַ יְ ֹ
הַ ָּשמַ ים ּולְ בֶ הֱ מַ ת הַ ָּש ֶדה :ס
לַיקֹוָ ק הַ ִמלְ חָ מָ ה וְ נָתַ ן אֶ ְתכֶם בְ י ֵָּדנּו:
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