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  הדברי� נתיישב ו לא שבגלל�  הקשיי� לא וא
  יימעינ נעלמו לא י"רש של דבריו .א

 גלויי� כ� כל שהקשיי� משו� – הנותנת היא, אאדרב א�. י"רש של לבו על

 מה � נעלמו וכי? דואגב הנער את לזהות במדרש ל"לחז גר� מה – וברורי�

 את מביא  י"שרש העובדה עצ �? ספרוניאליהו  הרב מצביע ע ליה�ש הקשיי�

 אינה היא  י"רש  ל שיטת שג� אומרת, ל בו על בת שמתיי א
 שאי נה ,הזו הדעה

 פשר לתת סי תיינ במאמרי. הלב על י שבהיל דרכי� לחפש יש אלא, לגמרי דחויה

 .הכתובי� השוואתמו עצמ� מהמקראות יקרבע, זה לזיהוי

 כל  על פיזית, כ� כל קרובה דואג ע� דודו של כרותיה הייתה כמה עד ברור לא .ב

 היוצא צבא כ שר ראשית, מהר די שאול  של שולחנו מעל מסולק דוד.  פני�

 התחפשות  של מהל� בהחלט מאפשר הזמ� מרחק. ממש כנרד
 כ� ואחר, לשטח

 הצלי ח  אכ� שדואג הנמנע  מ� לא ,פני� כל על .�"בתנ היחידה  בפע� ולא

 . היטב להתחפש

 לדוד לתת ניסה שהוא אלא, מדוד להסתתר ניסה שדואג טוע� איני במאמרי .ג

 ש אול את שהרג זה שהוא הבשורה תמורת, אותו זיהה לא כאילו לטעו� אפשרות

 להפעו ישת
 שדוד ,דעתו עקלקלות לפי, ציפה דואג. שבשתיקה 'ות� קח' כעי� –

 .כ� עשה לא דוד א�, הזו התרמית ע�

 ש� ש ,ז"י א"שמ ורא. נעורי� ב� דווקא אינה מציינת  במקרא "נער" ג� המילה .ד

 אד� , ושמונה עשרי� ב� זמ� באותו שהיה א
, 'נער' רבות פעמי� דוד מכונה

בראשית   ( "עברי נער"מתואר על ידי שר המשקי� כ יוס
 ג�. הדעות לכל בוגר

 .הזו בעת ש לושי� ב� היהשהג� , )יב, א"מ

 א ת  לשחק 'ממשי� הוא א�, בדואג שמדובר מזההודאי  שדוד טוע� אני במאמרי .ה

 לו רומז שהוא תו�, ישרא ל מל� שאול כהורג די נו את ולחרו� דואג של 'המשחק

 ע י ר  נובבנוגע ל מעשיו היו מה ובעיקר, מעשיו ומה מיהו היטב יודע שהוא

 לשו� "דמי�"ל דייח לשו� "דמ�" בי � והכתיב יהקר חילו
 שרומז כפי, הני�והכ

 .הני�והכ עיר בונ  להריגת הרומז –  רבי�

 , עצמ� בפ סוקי� רבי� תימ וכי� נ �יש ל"בחז המובאת זו שלדעה דומה – לסיכו� .ו

. עצמו את שמפרש בחינת  מקרא, במאמר המצוינות הרבות בהקבלות ובעיקר
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בהסבר הפשוט  ל בחור י"רשל גרמו  אשר, המשיג העלהש  הרבות התמיהות דווקא

 במב ט מובנת הפחות הדעה  את ג � להסביר דר� למצוא אותנו מחייבי �, יותר

 .במאמרי לעשות סיתי ינ וזאת. ראשו�

 .ו מתבררי� מתלבני� הדברי� ש בזכותו, למשיג חוכ ישרי .ז

 


